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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 
 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 դաս ակարգման (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
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) 609 (13) Y
A01J 25/00

(21) AM20200026Y (22) 03.03.2020
(72) Սամվել Սմբատի Մանուկյան (AM) 
(73) Սամվել Սմբատի Մանուկյան, 3101, Գյումրի, 
Ֆուրմանովի փող. 2-րդ նրբ. 12ա (AM) 
(54) Պանրի մամլակաղապար
(57) Պանրի մամլակաղապարն ունի իրան, 
պանրահատիկի պարփակման ծակոտած 
բոլորակ, վերին և ստորին կափարիչներ և 
դրանց միակցված ստորին փոխագուցավոր 
և վերին օդային մխոցներ: Իրանը կազմված 
է վերին և ստորին մասերից, որոնց միջև՝ 
բացակում ռետինե ներդիրի միջոցով 
տեղակայված է բոլորակը: Այն ունի կտրվածք 
և կտրվածքի եզրերին ամրակցված, ռետինե 
ներդիր ունեցող վերջամասեր: Ստորին 
կափարիչը կազմված է մեծ և փոքր մասերից, 
որոնք համապատասխանաբար միակցված են 
ստորին փոխագուցավոր օդային մխոցի մեծ 
և փոքր մխոցակոթերին: Վերին կափարիչը 
կազմված է մեծ և փոքր մասերից: Փոքր մասի 
վրա տեղադրված է պանրահատիկի լցման 
ավտոմատ փական՝ կազմված բաժանարար 
կոնից, երեք բույթից և վերին կափարիչի 
մեծ մասերին միակցված զսպանակներից: 
Կափարիչների մեծ մասերին իրենց մեկ 
ծայրով ամրակցված են սեղմակներ, որոնց 
մյուս ծայրերը հենված են ուղղորդիչների 
մեջ տեղադրված զսպանակների վրա: 
Սեղմակների յուրաքանչյուր զույգի վրա 
տեղադրված է քայլային մեթոդով երկկողմանի 
մամլում իրականացնող մեխանիզմ՝ կազմված 
ատամնաքանոնից, սևեռող մատից և 
զսպանակից: Բոլորակի վերջամասերից մեկի 
վրա տեղադրված է ինդուկցիոն կոճ, իսկ մյուսի 
վրա՝ երկաթե ձող։ 

Ընդլայնվում են մամլակաղապարի ավտո-
մատացման հնարավորությունները, բարձրաց-
վում է դրա աշխատանքի ճշտությունը, 5 նկ.։

____________________

(51) 2021.01 (11) 610  (13) Y
A61H 33/00
A61K 35/00
A61P 43/00

(21) AM20210023Y (22) 19.03.2021
(72) Արմեն Մարտինի Գևորգյան (AM) 
(73) Արմեն Մարտինի Գևորգյան, 0054, Երևան, 
Դավթաշենի 2-րդ թաղ. 47, բն. 4 (AM) 
(54) Մաշկի խորը մաքրման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գեղարարությանը և 
ֆիզիոթերապիային, մասնավորապես՝ դեմքի 
և մարմնի մաշկի խորը մաքրման եղանակին և 
կարող է կիրառվել մաշկի երիտասարդացման, 
ավելորդ քաշի հեռացման, ցելյուլիտների 
վերացման, օրգանիզմից վնասակար նյութերի և 
շլակների հեռացման համար: Մաշկը ենթարկում 
են նախնական մաքրման, իրականացնում են 
շոգեհարում, ապա պիլինգ:

Պիլինգն իրականացնում են 2 փուլով. 
1-ին փուլում իրականացնում են քիմիական 
պիլինգ` 50-85°C ջերմաստիճանում 30-45 
րոպեի ընթացքում շոգեխցիկում շոգեհարմամբ` 
պացիենտի մարմնի վրա գոլորշային 
խառնուրդով ազդեցության միջոցով: Որպես 
գոլորշային խառնուրդ օգտագործում են 
ակտիվ նյութեր պարունակող գինու գոլորշի, 
որը ստացվել է խաղողի գինու գոլորշիների 
բուսական հավաքածուի կամ դեղաբույսերի 
հետ շփվելիս, 2-րդ փուլում իրականացնում 
են մեխանիկական պիլինգ` խյուսով, որը 
պարունակում է հետևյալ բաղադրամասերը, 
զանգված %. ալկոհոլազերծված տաք գինի՝ 
10.0-30.0, խաղողի կորիզի աղացվածք՝ 2.5-
10.0, թարմ աղացած խաղող՝ 10.0-30.0, 
խաղողի կորիզի յուղ՝ 1.0-5.0 և տաք ջուր մինչև 
1.0կգ:  

Գյուտի կիրառումը թույլ է տալիս վերացնել 
մաշկի կոսմետիկական թերությունները և 
կանխարգելել տարիքային փոփոխությունները, 
ինչպես նաև բարձրացնել մաշկի խորը 
մաքրման աստիճանը:

____________________
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(51) 2021.01  (11) 611 (13) Y
A61K 31/00

(21) AM20190149Y (22) 20.12.2019
(72) Անդրանիկ Քոչարյան (AM), Մառեկ Լուբա (AM) 
(73) Անդրանիկ Քոչարյան, 2621, Շիրակի մարզ, 
Ոսկեհասկ, 6փ. /ՀՈՂ/ 5 (AM), Մառեկ Լուբա, 
2621, Շիրակի մարզ, Ոսկեհասկ, 6փ. /ՀՈՂ/ 5 
(AM) 
(54) Օրգանիզմի թթվային բալանսը կարգա-
վորող բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագործական 
բաղադրանյութին, մասնավորապես` օրգա-
նիզմի թթվային բալանսը կարգավորող 
բաղադրակազմին, որը կարող է կիրառվել 
կանխարգելիչ և բուժական նպատակներով:

Բաղադրանյութը ներառում է հետևյալ 
բաղադրամասերը, զանգված%. նատրիումի 
բիկարբոնատ՝ 55.5-59.0, պեկտին՝ 6.5-7.5,  
նարնջի համային   հավելում՝ 2.2-3.2, վիտամին C՝ 
1.3-2.3, մեղրախոտի լուծամզվածք՝ 0.5-0.8, 
մագնեզիումի ցիտրատ՝ 7.5-8.5, կալիումի 
ցիտրատ՝ 11.5-12.5, ցինկի ցիտրատ՝ 0.6-0.8, 
դիոդիդի դիհիդրադ՝  4.9-5.9: 

Ապահովվում է բաղադրանյութի արդյունա-
վետությունը:    

____________________

(51) 2021.01 (11) 612  (13) Y
A61K 31/00

(21) AM20200002Y (22) 09.01.2020
(72) Անդրանիկ Քոչարյան (AM), Մառեկ Լուբա (AM) 
(73) Անդրանիկ Քոչարյան, 2621, Շիրակի մարզ, 
Ոսկեհասկ, 6փ. /ՀՈՂ/ 5 (AM), Մառեկ Լուբա, 
2621, Շիրակի մարզ, Ոսկեհասկ, 6փ. /ՀՈՂ/ 5 
(AM) 
(54) Օրգանիզմում երկաթի մակարդակը 
կարգա վորող բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագործական 
բաղադրանյութին, մասնավորապես՝ օրգա-
նիզմում երկաթի մակարդակը կարգավորող 
բաղադրակազմին, որը կարող է կիրառվել 
կանխարգելիչ և բուժական նպատակներով:

Օրգանիզմում երկաթի մակարդակը 
կարգավորող բաղադրանյութը ներառում է 
հետևյալ բաղադրամասերը, զանգված %. 
երկաթի ֆումարատ՝ 5.5-6.5, ասկորբինաթթու՝ 
16.3-17, պիրիդօքսին՝ 0.22-0.32, ֆոլաթթու՝ 

0.036-0.136, ցիանկոբալամին՝ 0.054-0.064, 
սիբիրյան ջինսենգի լուծամզվածք՝ 20.5-21.5, 
կորեական ջինսենգի լուծամզվածք՝ 16.3-
17.3, բայկալի գանգի լուծամզվածք՝ 3.3-4.3, 
էխինացեայի արմատների լուծամզվածք՝ 3.3-4.3, 
ֆիլանտուս էմբլիկայի պտուղների լուծամզվածք՝ 
15.2-16.2, դդմի սերմերի լուծամզվածք՝ 5.5-6.5, 
հնդկական սև պղպեղի  լուծամզվածք՝ 1.03-
1.08, մեթիլ սուլֆոնիլ մեթան՝ 5.5-6.5: 

Ապահովվում է բաղադրանյութի արդյունա-
վետությունը:    

____________________

(51) 2021.01  (11) 613 (13) Y
A61K 31/00

(21) AM20200088Y (22) 02.10.2020
(72) Անդրանիկ Քոչարյան (AM), Մառեկ Լուբա (AM) 
(73) Անդրանիկ Քոչարյան, 2621, Շիրակի մարզ, 
Ոսկեհասկ, 6փ. /ՀՈՂ/ 5 (AM), Մառեկ Լուբա, 
2621, Շիրակի մարզ, Ոսկեհասկ, 6փ. /ՀՈՂ/ 5 
(AM) 
(54) Հակաբորբոքային բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագործական 
բաղադրանյութին, մասնավորապես հակա-
բորբոքային բաղադրակազմին:

Հակաբորբոքային բաղադրանյութը 
ներառում է հնդկական սև պղպեղի չոր 
լուծամզվածք։ Լրացուցիչ ներառում է 
ասկորբինաթթու և տալկ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ. %
    ասկորբինաթթու                     99,0
    հնդկական սև պղպեղի
    չոր լուծամզվածք                     0,5
    տալկ                                       0,5։

Ապահովվում է բաղադրանյութի արդյունա-
վետությունը:  

____________________

(51) 2021.01  (11) 614 (13) Y
A63B 31/00

(21) AM20200074Y (22) 25.08.2020
(72) Վարդան Մելոյան (AM) 
(73) Վարդան Մելոյան, Երևան, Դավիթաշեն-2, 
շ.46, բն.12 (AM) 
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(54) Լողաթաթ բրաս ոճով լողալու համար
(57) Գյուտը վերաբերում է սպորտին, 
մասնավորապես` լողալու համար  նախատեսված 
պիտույքներին, և կարող է օգտագործվել բրաս 
ոճով լողալու համար:

Լողաթաթ բրաս ոճով լողալու համար, որն 
ունի ներբան ունեցող կրկնակոշիկ և նրա հետ 
կապված թիակ, որն ուղղված է աշխատանքային 
մակերևույթով դեպի կրկնակոշիկի ներքին կողմը 
և պատրաստված է ճկուն, չսեղմվող մակերեսով 
մակերևույթ ունեցող նյութից: Թիակը ունի երկու 
զույգ համաչափ և իրենց հիմքերով միմյանց 
հետ հոդակապերով կապված լողաթևեր, 
որոնք մեկը մյուսի նկատմամբ տեղադրված 
են անկյան տակ և կողմնային մասերում ունեն 
ուղղագիծ և կորագիծ ծայրային հատվածներ, 
որոնց երկրաչափական ձևերը նման են ձկների 
լողաթևերի ձևերին: Կրկնակոշիկին մոտ 
զույգ լողաթևերը միմյանց հետ կապված են 
երկու հիմնական զուգահեռ հոդակապերով, 
հավաքված կրկնակոշիկի և լողաթևերի 
հիմքերի վրա աշխատանքային ընթացքի 
կողմից, շեղված կրկնակոշիկի առանցքից և 
անկյան տակ դրա հարթության նկատմամբ, և 
լողաթևերի մյուս զույգի հետ երկու լրացուցիչ 
հոդակապերով, տեղակայված իրենց կողմնային 
մասերի հարակից ուղղագիծ հատվածների 
վրա նաև աշխատանքային ընթացքի կողմից, 
իսկ լողաթևերի երկրորդ զույգի հիմքերը 
կապող հոդակապը տեղակայված է թիակի 
ազատ ընթացքի կողմից: Կրկնակոշիկն ունի 
ռետինե ամրակապ՝ իր դիմային մասի վրա, 
ներբանի տակ ամրակցված է հենահարթակ, 
որը փոխգործակցում է չորուկի հետ միացման 
ձողի միջոցով: Հիմնական հոդակապերի 
առանցքների և կրկնակոշիկի երկայնական 
առանցքի կազմած անկյունը կրկնակոշիկի 
ներբանի հարթությունում շեղված է դեպի 
դուրս: Աջ լողաթաթի թիակի արտաքին զույգի 
աջակողմյան լողաթևի հարթության և 
կրկնակոշիկի ներբանի հարթության կազմած 
անկյունը շեղված է ներբանի հարթությունից: 
Արտաքին զույգի ձախակողմյան լողաթևի 
հարթության և կրկնակոշիկի ներբանի 
հարթության կազմած անկյունը շեղված է 
ներբանի հարթությունից՝ թիակի լրիվ բացված 
վիճակում: 

Թիակի արտաքին զույգի լողաթևերի 
հիմքերը քառանկյուն են: Մեծանում է 
լողաթաթով լողալու արագությունը, 7 նկ.:

____________________

(51) 2021.01 (11) 615  (13) Y
C05D 9/00
C05F 11/00

(21) AM20200019Y (22) 19.02.2020
(72) Սերյոժա Երիցյան (AM), Գայանե 
Գասպարյան (AM), Լուսինե Երիցյան (AM), 
Գայանե Ավագյան (AM), Նունե Դարբինյան 
(AM), Թոմ Համմետ (US) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Համալիր օրգանահանքային պարարտա-
նյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսու-
թյանը, մասնավորապես՝ օրգանահանքային 
համալիր պարարտանյութի ստացման 
եղանակին, և կարող է կիրառվել որպես 
այլընտրանքային ֆունգիցիդային միջոց՝ ցորենի 
և գարու քարամրիկների և փոշեմրիկների դեմ 
պայքարելու համար:

Պարարտանյութը ներառում է հետևյալ 
բաղադրամասերը, զանգված. %. հանքային 
բաղադրամաս՝ 48.1-56.0, օրգանական 
բաղադրամաս՝ 4.0-6.9, ամինաթթուների 
խառնուրդ՝ 2.5-4.2, կոմպլեքսագոյացուցիչ՝ 
1.8-3.0, մակրո- և միկրոտարրեր պարունակող 
միացությունների խառնուրդ՝ 24.6-29.8 և ջուր՝ 
մնացածը: Որպես հանքային բաղադրամաս 
այն ներառում է ՀՀ Սիսիանի տարածաշրջանի 
դիատոմիտաբեր ավազանի կենսածին 
դիատոմային ապար, որպես օրգանական 
բաղադրամաս՝ հումուսային թթուների և դրանց 
աղերի խառնուրդ: 

Բարձրացվում է պարարտանյութի արդյու-
նա վետությունը:

____________________

(51) 2021.01  (11) 616 (13) Y
C05F 11/00
C12N 1/00
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(21) AM20200093Y (22) 19.10.2020
(72) Տիգրան Ալաջաջյան (AM), Անդրանիկ 
Ալաջաջյան (AM), Հակոբ Սարգսյան (AM), 
Հովհաննես Սարգսյան (AM), Ռոզա Մադոյան (AM) 
(73) Տիգրան Ալաջաջյան, 0041, Երևան, Նոր 
Արեշ 2-րդ փողոց, տուն 25 (AM), Անդրանիկ 
Ալաջաջյան, 0041, Երևան, Նոր Արեշ 2-րդ 
փողոց, 25 տուն (AM), Հակոբ Սարգսյան, 0017, 
Երևան, Սարի Թաղ, 3-րդ փողոց, 6 տուն 
(AM), Հովհաննես Սարգսյան, 0017, Երևան, 
Սարի Թաղ, 3-րդ փողոց, 6 տուն (AM), Ռոզա 
Մադոյան, 0012, Երևան, Վաղարշյան 20/1, բն. 
40 (AM) 
(54) Էկոլոգիապես մաքուր կոմպլեքս կենսա-
պարարտանյութի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մանրէաբանությանը և կիրառական կենսա-
տեխնոլոգիայի բնագավառին, մասնա-
վորապես՝ էկոլոգիապես մաքուր կոմպլեքս 
կենսապարարտանյութի ստացման եղանակին:

Ագարացված սննդամիջավայրի վրա 
աճեցնում են ազոտ ֆիքսող՝ Azotobac-
ter  ցեղին պատկանող մանրէներ, աճեցված 
մանրէներով կատարում են վերացանքս հեղուկ 
սննդամիջավայրի վրա, ապա կուլտիվացնում 
են դրանք, որից հետո ստացված հեղուկ 
կենսազանգվածը իմոբիլիզացնում ձևա-
փոխված բնական ցեոլիթի վրա, ստացված 
կենսապարարտանյութը չորացնում են։ 
Լրացուցիչ առանձին-առանձին աճեցնում 
են Bacillus ցեղին և Pseudomonas ցեղին 
պատկանող մանրէներ, մանրէների աճեցման 
համար որպես սննդամիջավայր օգտագործում 
են պինդ մսապեպտոնային ագարացված 
սննդամիջավայրեր, մանրէների աճեցումը 
կատարում են 28-34°C ջերմաստիճանում 
22-24 ժամվա ընթացքում, իսկ մանրէների 
վերացանքսի կուլտիվացումը կատարում են 
հեղուկ մսապեպտոնային սննդամիջավայրերի 
վրա 28-34°C ջերմաստիճանում 44-72 
ժամվա ընթացքում, ընդ որում, վերը 
նշված յուրաքանչյուր գործողությունը 
համապատասխան ցեղին պատկանող 
մանրէների համար կատարում են առանձին-
առանձին, իսկ համապատասխան մանրէներից 
ստացված չոր կենսապարարտանյութերը 
խառնում են իրար 1:(0,5-1,2):1,0-2,0) 
զանգվածային հարաբերակցությամբ: 

Բարելավվում է հողի որակը և բարձրացվում 
բերքատվությունը:  

____________________

(51) 2021.01 (11) 617  (13) Y
C07H 21/00

(21) AM20200044Y (22) 22.05.2020
(72) Արմեն Աղաջանյան (AM), Արթուր 
Համբարձումյան (AM), Գայանե Հովհաննիսյան 
(AM), Կարինե Եղյան (AM), Ավետիս Ծատուրյան 
(AM), Աշոտ Սաղյան (AM) 
(73) «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտա-
դրական կենտրոն ՊՈԱԿ, 0056, Երևան, 
Գյուրջյան 14 (AM) 
(54) Նատրիումի նուկլեինատի ստացման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսատեխնոլո գիայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ նատրիումի 
նուկլեինատի ստացման եղանակին, որը 
կարող է կիրառվել անասնապահության 
բնագավառում:

Խմորասնկերի կենսազանգվածը մշակում 
են աղաջրով, որից հետո կենսազանգվածից 
հիմքի ջրային լուծույթով էքստրակտում են 
նատրիումի նուկլեինատ, կենսազանգվածն 
անջատում են էքստրակտից, ապա 
վերնստվածքային հեղուկից հանքային թթվով 
կալցիումի աղերի առկայությամբ նստեցնում են 
ռիբոնուկլեինաթթու (ՌՆԹ), նստվածքը լվանում 
են, փոխարկում նատրիումի նուկլեինատի և 
չորացնում. Էքստրակտումը կատարում են pH-ի 
9,4-9,6 արժեքում, իսկ նատրիումի նուկլեինատը 
չորացնում են լիոֆիլիզացման միջոցով:

Բարձրացվում է եղանակի տեխնո-
լոգիամիտությունը և պարզեցվում նատրիումի 
նուկլեինատի ստացման եղանակը:  

____________________

(51) 2021.01 (11) 618  (13) Y
C07K 3/00

(21) AM20210030Y (22) 20.04.2021
(72) Մաքսիմ Սիմոնյան (AM), Ռուզան Սիմոնյան (AM) 
(73) Մաքսիմ Սիմոնյան, 0015, Երևան, Եզնիկ 
Կողբացու 1ա, բն. 3 (AM), Ռուզան Սիմոնյան, 
0026, Երևան, Լազոյի 6, բն. 54 (AM) 
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(54) Կենսաթաղանթներից ու կենսահեղուկ-
ներից սուպերօքսիդ գեներացնող ջերմա-
կայուն համակարգերի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսաքիմիայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ կենսահա-
մակարգերից սուպերօքսիդ գեներացնող 
ջերմակայուն համակարգերի ստացման 
եղանակներին և կարող է կիրառվել բժշկության 
մեջ և այլ բնագավառներում: 

Կենսահամակարգերից անջատում են 
բջիջների, կորիզների ու միտոքոնդրիումների 
թաղանթները, այնուհետև անջատված 
թաղանթները հոմոգենացնում են ջրում՝ 
5,10-5 Մ հեմոգլոբինի առկայությամբ՝ ավելաց-
նելով 0,1 Մ KOH մինչև  pH-ի 9,5 արժեք, 
ստացված խառնուրդներն  ինկուբացնում են 
1,5 ժամվա ընթացքում 37°C ջերմաստիճանում, 
որից հետո խառնուրդները ցենտրիֆուգում են, 
վերնստվածքային հեղուկներն  առանձնացնում 
են և ավելացնում 0,1 Մ աղաթթու՝ մինչև pH-ի 
4,8 արժեք, ապա առաջացած նստվածքը 
ցենտրիֆուգում են և նորից հոմոգենացնում 
են ջրում՝ pH-ի 9,5 արժեքի դեպքում։ Որպես 
կենսահամակարգեր վերցնում են բուսական 
և կենդանական ծագման բաղադրիչներ, 
իսկ սուպերօքսիդ գեներացնող ՆԼՊ-Nox 
ասոցիատի, ՆՍՊ-Fe(III) կոմպլեքսի իզոձևերի 
և ՆՍԲի-ի (Nox)   իզոձևերն անջատելու համար 
վերնստվածքային հեղուկներն անցկացնում են 
DE-52 ցելյուլոզայով լցված իոնափոխանակային 
քրոմատագրման ապակյա աշտարակով,  ապա 
գել-ֆիլտրմամբ G-100 սեֆադեքսով լցված 
աշտարակով՝ pH-ի 9,5 արժեքում։ Ընդ որում 
որպես բուսական ծագման բաղադրիչներ 
վերցնում են դեղաբույսերի (Stevia, ավելուկ, 
կոճապղպեղ, մատուտակ), բուսական 
ծագման մթերքի՝ մրգերի (ծիրան, խաղող, 
դրա կորիզներ, արքայամորի, խնձոր, տանձ, 
թուզ), բոստանային կուլտուրաների (գազար, 
սեխ, ձմերուկ, կերակրի սնկերի, ցորենի 
ու եգիպտացորենի ալյուր), իսկ որպես 
կենդանական ծագման մթերքի՝ (կովի կաթ, 
հավի ձու, ձկան խավիար) թաղանթային և 
հեղուկաֆազ կազմավորումներ։ 

Պարզեցվում է եղանակը։  
____________________

(51) 2021.01 (11) 619  (13) Y
C08L 61/00
C08K 13/00

(21) AM20210034Y (22) 05.05.2021
(72) Սարքիս Դերքալուսսյան (AM) 
(73) Սարքիս Դերքալուսսյան, 0037, Երևան, 
Արաբկիր 35 փողոց, տուն 2/1 (AM) 
(54) Շփական բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է շփական 
նշանակության պոլիմերային բաղա-
դրանյութերին և կարող է կիրառվել 
ավտոմեքենաների արգելակային կոճղակների 
պատրաստման համար և շփական 
մակերեսների համար, ինչպես նաև գյուտը 
վերաբերում է էկոլոգիապես մաքուր շփական 
բաղադրանյութերի բաղադրակազմին՝ ջրային 
հիմքով ոչ թունավոր բնական պոլիմերային 
կապակցող նյութով, առանց մետաղների և 
մետաղական կամ ոչ մետաղական հիմքով 
քիմիական միացությունների: 

Շփական բաղադրանյութը ներառում է 
ջերմառեակտիվ կապակցանյութեր՝ կաուչուկ, 
անօրգանական լցանյութեր և շփման 
ու մաշման կարգավորիչ։ Այն լրացուցիչ 
ներառում է 2։1։2 հարաբերակցությամբ 
վերցված գրաֆիտի, ծիրանի կորիզի կեղևի 
փոշիների  և քարածխային խեժի խառնուրդ, 
3։1 հարաբերակցությամբ վերցված 0,05-0,3 
մմ չափի մանրացված փքեցրած պեռլիտի և 
սոճու խտանյութի յուղի խառնուրդ, որպես 
ջերմառեակտիվ կապակցանյութ ներառում է 
9։1 հարաբերակցությամբ վերցված բնական 
կաուչուկի և ծծումբի խառնուրդ,  անօրգանական 
լցանյութ՝ 0,05-0,3 մմ չափի մանրացված տուֆ 
քար, ջրազրկված մարմար քարի փոշի, շփման 
ու մաշման կարգավորիչ՝ 0,05-0,3 մմ չափի 
մանրացված բազալտ քար, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ.%. 
2։1։2 հարաբերակցությամբ վերցված 
գրաֆիտի, ծիրանի կորիզի կեղևի փոշիների 
և  քարածխային խեժի խառնուրդ՝ 8,0-12,0  
3։1 հարաբերակցությամբ վերցված՝ 0,05-0,3 
մմ չափի մանրացված փքեցրած պեռլիտի և 
սոճու խտանյութի յուղի խառնուրդ՝  5,0-11,0  
9։1 հարաբերակցությամբ վերցված բնական 
կաուչուկի և ծծումբի խառնուրդ՝ 15,0-20,0, 
0,05-0,3 մմ չափի մանրացված տուֆ քար՝ 10,0-
12,0, 0,05-0,3 մմ չափի մանրացված բազալտ 
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քար՝ 25,0-30,0, ջրազրկված մարմար քարի 
փոշի՝ մնացածը։ 

Ապահովվում է ավտոմեքենաների արգելա-
կային կոճղակների բարձր մաշակայունություն և 
շփման գործակցի կայունություն, միաժամանակ 
ընդլայնվում է շփական բաղադրանյութով 
պատրաստված իրերի և շփական մակերեսների 
արտադրանքի տեսականին, որոնք 
էկոլոգիապես մաքուր են:

____________________

(51) 2021.01 (11) 620 (13) Y
E02B 13/00

(21) AM20200031Y (22) 18.03.2020
(72) Գուրգեն Ռուբենի Ավետիսյան (AM) 
(73) Գուրգեն Ռուբենի Ավետիսյան, 3115, 
Գյումրի, Տիմիրյազևի 32 (AM) 
(54) Ջրանցքներում ջրի ելքի չափման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ջրանցքներում 
և գետերում ջրի ելքի չափմանը, և կարող է 
օգտագործվել ջրային տնտեսությունում ջրի 
հաշվառման համար:

Ջրանցքներում ջրի ելքի չափման եղանակը, 
որը ներառում է ջրանցքի ափին տեղակայված 
հորան, նրա մեջ ուղղաձիգ շարժվող լողան, 
լողանի ուղղաձիգ շարժումը գրանցող սարք 
և ջրանցքը հորանին միացնող խողովակ։ 
Ջրանցքով հոսող ջրի բարձրությունը որոշում 
են լողանի ուղղաձիգ շարժման բարձրությանը 
գումարելով ջրանցքում ջրի արագության 
քառակուսու և ազատ անկման արագացման 
քանորդը։

Բարձրացվում է ջրանցքներում և գետերում 
ջրի ելքի չափման ճշտությունը, 2 նկ.։

____________________

(51) 2021.01 (11) 621  (13) Y
E02B 13/00

(21) AM20200032Y (22) 23.03.2020
(72) Գուրգեն Ռուբենի Ավետիսյան (AM), 
Անահիտ Սերյոժայի Գասպարյան (AM), Արման 
Հայկազի Սիմոնյան (AM) 
(73) Գուրգեն Ռուբենի Ավետիսյան, 3115, 
Գյումրի, Տիմիրյազևի 32 (AM) 
(54) Ջրանցքներում ջրի ելքի չափման 
համակարգ

(57) Գյուտը վերաբերում է ջրանցքներում 
և գետերում ջրի ելքի չափմանը, և կարող է 
օգտագործվել ջրային տնտեսությունում ջրի 
հաշվառման համար:   

Ջրանցքներում ջրի ելքի չափման 
համակարգն ունի ջրանցքի ափին տեղակայված 
և խողովակով ջրանցքին միակցված հորան, 
նրա մեջ ուղղաձիգ շարժվող լողան, որը 
առաձգական լարով միակցված է չափող և 
գրանցող սարքի թմբուկին։ Ջրանցքը հորանին 
միակցող խողովակի վրա տեղակայված է 
ճնշման տատանումների կայունացուցիչ: 

Բարձրացվում է ջրանցքով հոսող ջրի ելքի 
չափման ճշտությունը, 3 նկ.։

____________________

(51) 2021.01 (11) 622  (13) Y
E21F 5/00

(21) AM20200089Y (22) 02.10.2020
(72) Արտաշես Թադևոսյան (AM), Տաթևիկ Բաղ-
դաս արյան (AM), Պատվական Ոսկանյան (AM) 
(73) Արտաշես Թադևոսյան, 0062, Երևան, Նոր 
Նորքի 2-րդ զանգված 2, բն. 28 (AM), Տաթևիկ 
Բաղդաս արյան, 0012, Երևան, Ա. Խաչատրյան 
15, բն. 22 (AM), Պատվական Ոսկանյան, 0019, 
Երևան, Բաղրամյան 26, բն. 16 (AM) 
(54) Փոշոտ մակերևույթների ամրացման 
եղանակ
(57)  Գյուտը վերաբերում է շրջակա միջավայրի 
պաշտպանությանը, մասնավորապես՝ փոշոտ 
մակերևույթների ամրացման եղանակներին։

Փոշոտ մակերևույթը ծածկում են 
բարձրամոլեկուլային միացության քսաշերտով 
և նստվածքային ապարով. նախքան 
փոշոտ մակերևույթը բարձրամոլեկուլային 
միացության քսաշերտով ծածկելը՝ այն ծածկում 
են նստվածքային ապարով, այնուհետև 
մշակում են բարձրամոլեկուլային միացության 
քսաշերտով՝ 40%-ոց պոլիվինիլացետատի 
ջրային լուծույթով։ Որպես նստվածքային 
ապար վերցնում են 10,0-15,0 մմ հատիկների 
չափերով մանրախճի  չափամաս։ Իսկ 40%-ոց 
պոլիվինիլացետատի ջրային լուծույթը վերցնում 
են փոշոտ մակերևույթի 1մ2  հաշվարկով 7,0-
8,0լ քանակությամբ: 

Բարձրացվում է փոշոտ մակերևույթների 
ամրացման աստիճանը:

____________________
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(51) 2021.01 (11) 623 (13) Y
F41F 3/00

(21) AM20200030Y (22) 12.03.2020
(72) Հովհաննես Պողոսի Թարվերդյան (AM) 
(73) Հովհաննես Պողոսի Թարվերդյան, 0044, 
Երևան, Ավան, Դուրյան թաղ. 31, բն. 38 (AM) 
(54) Հրետանու միջոցով փակ կրակային 
դիրքից չդիտարկվող անշարժ նշանակետի 
ուղղությամբ կրակի կառավարման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է հրետանու կրակի 
կառավարմանը, և կարող է օգտագործվել 
փակ կրակային դիրքերից հակառակորդի 
չդիտարկվող շենք-շինությունների կամ 
տեխնիկական միջոցների, ինչպես նաև 
նախապես հայտնի դիրքերում կուտակված 
կենդանի ուժերի ոչնչացման համար: 

Հրետանու միջոցով փակ կրակային 
դիրքից չդիտարկվող անշարժ նշանակետի 
ուղղությամբ կրակի կառավարման եղանակի 
համաձայն նախապես համակարգչային ծրագիր 
մուտքագրում են նշանակետի կոորդինատները, 
այնուհետև  համապատասխան կառավարվող 
արկով կրակում են նշված կոորդինատներով 
նշանառությամբ, որից հետո կատարում են 
նշանառության ճշգրտում, այնուհետև կրակում 
են ճշգրտված նշանառությամբ:  Նշանառության 
ճշգրտումն իրականացնում են առաջին արկի 
պայթյունից հետո: Արբանյակային կապով 
արկի թռիչքի հետագծին հետևելով որոշում 
են արկի անկման  կետի կոորդինատները, 
դրանք համադրում են նշանակետի՝ նախապես 
համակարգչային ծրագիր մուտքագրված  
կոորդինատների հետ, ապա համակարգչային 
ծրագրի օգնությամբ կատարում են 
նշանառության ճշգրտում: 

Բարձրացվում է նշանակետերի խոցման 
ճշգրտությունը և արդյունավետությունը, 2 նկ.:

____________________

(51) 2021.01  (11) 624 (13) Y
G02B 23/00

(21) AM20200043Y (22) 21.05.2020
(72) Հովհաննես Մարգարյան Մկրտիչի (AM), 
Մկրտիչ Մարգարյան Հովհաննեսի (AM), Սոնա 
Մարգարյան Հովհաննեսի (AM) 
(73) Հովհաննես Մարգարյան, 0040, Երևան, 
Ավան, Աճառյան 22բ, բն. 67 (AM) 

(54) Հեղուկ հայելիով աստղադիտակ
(57) Գյուտը վերաբերում է հեղուկ հայելիով 
աստղադիտակներին: 

Հեղուկ հայելիով աստղադիտակն 
ունի հենահարթակ և դրան անշարժ 
միակցված ուղղաձիգ ձող: Ուղղաձիգ ձողին 
հորիզոնական դիրքով, շարժական կապով 
միակցված է սկավառակ՝ իրեն ձողի շուրջ 
պտտող մեխանիզմով: Աստղադիտակն ունի 
անդրադարձնող հեղուկով թասերի բազմություն, 
որոնք թեք տեղակայված են  սկավառակի վրա 
շրջանաձև հաջորդականությամբ և ուղղված  
են դեպի ուղղաձիգ ձողը: Անդրադարձնող 
հեղուկով թասերի սռնիները կատարված են 
սնամեջ: Աստղադիտակն ունի նաև ուղղաձիգ 
ամրակալանի միջոցով սկավառակին 
ամրացված ծորակով բաք՝ ուղղաձիգ առանցքով 
շարժի հնարավորությամբ: Թասերի սնամեջ 
սռնիներին և բաքի ծորակին շարժական 
կապերով միակցված է օղակաձև խողովակ: 
Աստղադիտակը լրացուցիչ ունի ուղղաձիգ 
ձողին շարժական կապով միակցված օղակաձև 
ամրակալան՝ ուղղաձիգ առանցքով շարժի 
հնարավորությամբ և օղակաձև ամրակալանին 
շրջանաձև հաջորդականությամբ ամրացված 
տարբեր նշանակության տեսախցիկներ՝ 
ինքնավար շարժաբերներով: 

Մեծացվում է աստղադիտակի կիրա-
ռելիության տիրույթը, 1 նկ.։

____________________

(51) 2021.01  (11) 625 (13) Y
H01L 31/00

(21) AM20210024Y (22) 01.04.2021
(72) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM) 
(73) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան, 0069, 
Երևան, Ռուբինյանց 1ա, բն. 73 (AM) 
(54) Օպտիկական բևեռաչափ
(57) Օպտիկական բևեռաչափն ունի հաջոր-
դաբար տեղակայված կիզակետող և զտող 
հանգույցներ, բևեռացուցիչի տեսքով 
իրականացված կոնվերտեր, օպտո-
էլեկտրոնային կերպափոխիչ, որին միացված 
է էլեկտրական ազդանշանի մշակման և 
ցուցանշման հանգույց, ու կոնվերտերը 
պտտող սարք: Կոնվերտերն ունի նաև 
լրացուցիչ նույնական բևեռացուցիչ, որը կոշտ 
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տեղակայված է այնպես, որ բևեռացուցիչների 
հարթ մակերևույթներին  ուղղահայաց 
ընկնող հարթ բևեռացված ճառագայթման 
նկատմամբ բևեռացուցիչների առավելագույն 
զգայունության ուղղությունները կազմեն ուղիղ 
անկյուն: Բևեռաչափն ունի նաև լրացուցիչ 
բևեռացուցիչի միջոցով ներգործվող լրացուցիչ 
օպտոէլեկտրոնային կերպափոխիչ ու դրան 
միացված էլեկտրական ազդանշանի մշակման 
և ցուցանշման լրացուցիչ հանգույց:

Ընդլայնվում են բևեռաչափի ֆունկցիոնալ 
հնարավորությունները, բարձրացվում են 
չափումների ճշգրտությունը և օգտագործման 
հարմարավետությունը, 2 նկ.:

____________________

(51) 2021.01 (11) 626 (13) Y
H01L 31/00

(21) AM20210025Y (22) 01.04.2021
(72) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM) 
(73) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան, 0069, 
Երևան, Ռուբինյանց 1ա, բն. 73 (AM) 
(54) Օպտիկական բևեռաչափ
(57) Օպտիկական բևեռաչափն ունի 
հաջորդաբար տեղակայված կիզակետող 
և զտող հանգույցներ, բևեռացուցիչի 
տեսքով իրականացված կոնվերտեր, 
օպտոէլեկտրոնային կերպափոխիչ, որին 
միացված է էլեկտրական ազդանշանի մշակման 
և ցուցանշման հանգույց, և ճառագայթը 
ձևափոխող հանգույցը պտտող սարք: 
Կոնվերտերն ունի նաև նույնպիսի երկրորդ 
և երրորդ բևեռացուցիչներ, որոնք կոշտ 
տեղակայված են այնպես, որ բևեռացուցիչների 
հարթ մակերևույթներին ուղղահայաց ընկնող 
հարթ բևեռացված ճառագայթման նկատմամբ 
առաջին և երկրորդ բևեռացուցիչների 
առավելագույն զգայունության ուղղությունները 
կազմեն ուղիղ անկյուն, իսկ  երրորդ 
բևեռացուցիչի առավելագույն զգայունության 
ուղղությունը կիսի այդ ուղիղ անկյունը: 
Երկրորդ և երրորդ բևեռացուցիչներն ունեն 
իրենց օպտոէլեկտրոնային կերպափոխիչները, 
որոնց միացված են էլեկտրական ազդանշանի 
մշակման և ցուցանշման հանգույցներ: Երրորդ 
բևեռացուցիչի էլեկտրական ազդանշանի 
մշակման և ցուցանշման հանգույցի  ելքը 

միացված է բևեռացուցիչների մակերևույթներին 
ուղղահայաց առանցքի շուրջ  կոնվերտերը 
պտտող սարքի մուտքին:

Ընդլայնվում են բևեռաչափի ֆունկցիոնալ 
հնարավորությունները, բարձրացվում է 
չափումների ճշգրտությունը, 2 նկ.:

____________________

(51) 2021.01  (11) 627 (13) Y

H01Q 3/00
(21) AM20200009Y
(22) 31.01.2020
(72) Արթուր Եղիշի Մարտիրոսյան (AM), Ռադիկ 
Բենիկի Կոստանյան (AM), Պավել Հրաչյայի 
Մուժիկյան (AM), Հրայր Հրանտի Ազիբեկյան 
(AM) 
(73) Արթուր Եղիշի Մարտիրոսյան, 0012, 
Երևան, Գր. Արծրունի փ.28, բն. 33 (AM), 
Ռադիկ Բենիկի Կոստանյան, 0009, Երևան, 
Խորենացի փ.3, բն. 9 (AM), Պավել Հրաչյայի 
Մուժիկյան, 0037, Երևան, Ա. Տիգրանյան փ.53, 
բն.1 (AM), Հրայր Հրանտի Ազիբեկյան, 0052, փ. 
Քանաքեռ շրջանցիկ թունել, տ.110 (AM) 
(54) Օբյեկտի ռադիոտեղորոշման եղանակ
(57)  Գյուտը վերաբերում է էլեկտրամագնի-
սական ալիքների օգնությամբ տարածության 
մեջ օբյեկտների հայտնաբերմանը և 
վերահսկմանը: 

Ըստ օբյեկտի ռադիոտեղորոշման եղանակի 
էլեկտրամագնիսական ալիքները ընդունում 
են երկչափ՝ հորիզոնական և ուղղահայաց 
դաս ավորությամբ ալեհավաքային տարրեր 
պարունակող ռադիոտեղորոշիչ համակարգի 
միջոցով: Գրանցում են մոնիտորինգի տակ 
գտնվող տարածության մարմնային անկյունից 
եկող ալիքների հզորության բաշխումը` 
տարածմանը ուղղահայաց հատույթում, և 
հայտնաբերում են ու հետևում այնտեղ գտնվող 
օբյեկտներին: Ալիքների գրանցումը կատարում 
են երկու կանալով:

Հորիզոնական ուղղությամբ օբյեկտի 
ռադիոտեղորոշման համար օգտագործում  
են հորիզոնական ցիլինդրիկ ոսպնյակ: 
Ֆոկալ հարթության մեջ գտնվող գրանցող 
ընդունիչները տեղադրում են հորիզոնական 
շարքի վրա: Ալիքների ուժեղացման 
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գործակիցը հորիզոնական ուղղությամբ 
չափում են անմիջականորեն և այն դեպքում, 
երբ այն ընկնելու տեղից կախված փոխվում է 
քառակուսային ֆունկցիայով, իսկ  օբյեկտի 
տեղը հորիզոնական ուղղությամբ ալիքների 
տարածմանը ուղղահայաց հատույթում որոշում 
են համապատասխան բանաձևով:

Ուղղաձիգ ուղղությամբ օբյեկտի 
ռադիոտեղորոշման համար օգտագործում  
են ուղղաձիգ ցիլինդրիկ ոսպնյակ: Ֆոկալ 
հարթության մեջ գտնվող գրանցող ընդունիչ-

ները տեղադրում են ուղղաձիգ շարքի վրա: 
Ալիքների ուժեղացման գործակիցը ուղղաձիգ 
ուղղությամբ չափում են անմիջականորեն և այն 
դեպքում, երբ այն ընկնելու տեղից կախված 
փոխվում է քառակուսային ֆունկցիայով: 
Օբյեկտի տեղը ուղղաձիգ ուղղությամբ ալիքների 
տարածմանը ուղղահայաց հատույթում որոշում 
են համապատասխան բանաձևով:

Կերպափոխվում է ալիքների հզորության 
բաշխումը ըստ տարածմանը ուղղահայաց 
հատույթի, 4 նկ.: 

____________________
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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
             իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար

 646

 526

 740
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(210) 20171261  (111) 32928
(220) 01.09.2017 (151) 15.07.2021
   (181) 01.09.2027
(730) Ստյոպա Սամվելի Ծառուկյան, ՀՀ 
Կոտայքի մարզ, գ. Առինջ, Բաբաջանյան 3/1, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(511) 
դաս  43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

____________________

(210) 20192068 (111) 32929
(220) 11.10.2019 (151) 15.07.2021
   (181) 11.10.2029
(730) Տիգրան Մկրտչյան, Երևան, Առնո 
Բաբաջանյան 113, բն. 25, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(511) 
դաս  3. ոչ բու ժա կան կոս մե տի կա կան 

մի ջոց ներ և ար դու զար դի պատ րաս տուկ ներ. ոչ 
բու ժա կան ատա մի փո շի ներ և մա ծուկ ներ. օծա-
նե լիք, եթե րա յին յու ղեր. 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.

դաս  5. դե ղա գոր ծա կան ար տադ րանք, 
բժշկա կան և անաս նա բու ժա կան պատ րաս-
տուկ ներ. հի գի ե նիկ պատ րաս տուկ ներ բու ժա-
կան նպա տակ նե րի հա մար. դի ե տիկ սնունդ 
և նյու թեր բու ժա կան կամ անաս նա բու ժա կան 
նպա տակ նե րի հա մար, ման կա կան սնունդ. 
կեն սա ակ տիվ սննդա յին հա վե լումն եր մար-
դու կամ կեն դա նի նե րի հա մար. սպե ղա նա լա-
թեր, վի րա կապ ման նյու թեր. ատամն ալց ման և 
ատամն ե րի ծե փա պատ ճեն ներ պատ րաս տե լու 
նյու թեր. ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ. վնա սա տու 
կեն դա նի նե րի ոչն չաց ման պատ րաս տուկ ներ. 
ֆուն գի ցիդ ներ, հեր բի ցիդ ներ.

դաս  9. գի տա կան, հե տա զո տա կան, 
նա վագ նա ցա կան, եկ րա բաշ խա կան, լու-
սանկար չա կան, կի նոն կա րա հան ման, տե սալսո-
ղա կան, օպ տի կա կան, կշռման, չափ ման, 
ազ դան շան ման, հայտ նա բեր ման, փոր ձարկ-
ման, զննման, փրկա րա րա կան և ուսուց ման 
սար քեր և գոր ծիք ներ. էլեկտ րա կա նու թյան 
բաշխ ման կամ սպառ ման կար գա վոր ման կամ 
վե րահսկ ման, հա ղորդ ման, մի աց ման, փո խա-
կերպ ման, կու տակ ման սար քեր և գոր ծիք-
ներ. ձայ նի, պատ կե րի կամ տե ղե կատ վու թյան 
գրառ ման, հա ղորդ ման, վե րար տադր ման կամ 
մշակ ման սար քեր և գոր ծիք ներ. գրառ ված և 
ներ բեռն վող տե ղե կա կիր ներ, հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հո վում, թվա յին կամ անա լո-
գա յին տե ղե կատ վու թյան գրառ ման և պահ պան-
ման դա տարկ տե ղե կա կիր ներ. կան խավ ճա րով 
աշ խա տող ապա րատ նե րի մե խա նիզմն եր. դրա-
մարկ ղա յին ապա րատ ներ, հաշ վիչ սար քեր. 
հա մա կար գիչ ներ և հա մա կար գիչ նե րին կից 
սար քեր. սու զազ գեստ ներ, ջրա սու զակ նե րի 
դի մա պա նակ ներ, ական ջախ ցան ներ, քթա սեղ-
միչ ներ ջրա սու զակ նե րի և լո ղորդ նե րի հա մար, 
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ջրա սու զակ նե րի ձեռ նոց ներ, շնչա ռա կան ապա-
րատ ներ ստորջ րյա լո ղի հա մար. կրակ մա րիչ-
ներ.

դաս  11. լու սա վոր ման, ջե ռուց ման, հո վաց-
ման, շո գու ար տադր ման, սննդամ թեր քի 
ջեր մամ շակ ման, սա ռեց ման, չո րաց ման, օդա-
փոխ ման, ջրա բաշխ ման և սա նի տա րա տեխ նի-
կա կան սար քեր և տե ղա կա յանք ներ.

դաս  15. երաժշ տա կան գոր ծիք ներ. նո տա-
կալ ներ և երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի դրոց ներ. 
չափ տա լու ձո ղիկ ներ (խմբա վա րի).

դաս  16. թուղթ և ստվա րա թուղթ. տպագ-
րա կան ար տադ րանք. նյու թեր կազ մա րա րա-
կան աշ խա տանք նե րի հա մար. լու սան կար ներ. 
թղթագ րե նա կան և գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ, բա ցա ռու թյամբ կա հույ քի. կպչուն նյու թեր 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. նյու թեր նկար չու թյան հա մար և 
պի տույք ներ նկա րիչ նե րի հա մար. վրձին ներ. 
ուսու ցո ղա կան նյու թեր և դի տո ղա կան ձեռ նարկ-
ներ. պլաստ մաս սա յե թեր թեր, ժա պա վեն ներ և 
տոպ րակ ներ փա թե թա վոր ման և կա պո ցա վոր-
ման հա մար. տա ռա շա րեր. տպագրա կան կլի-
շե ներ.

դաս  28. խա ղեր և խա ղա լիք ներ. ապա րատ-
ներ տե սա խա ղե րի հա մար. մարմն ա մար զա կան 
և սպոր տա յին իրեր. տո նա ծա ռի զար դեր.

դաս  35. գո վազդ. գոր ծե րի կա ռա վա րում 
գոր ծա րա րու թյան աս պա րե զում. վար չա րա րա-
կան գոր ծու նե ու թյուն գոր ծա րա րու թյան աս պա-
րե զում. գրա սե նյա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս  38. հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն.
դաս  39. տրանս պոր տա յին փո խադրում-

ներ. ապ րանք նե րի փա թե թա վո րում և 
պահ  պա նում. ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի կազ-
մա կեր պում.

դաս  41. կրթու թյուն. ուսումն ա կան գոր-
ծըն թա ցի ապա հո վում. զվար ճու թյուն ներ. 
մար զա կան և մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի 
կազ մա կեր պում.

դաս  42. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ և դրանց հետ կապ ված 
հե տա զո տու թյուն ներ և մշա կումն եր. ար դյու նա-
բե րա կան վեր լու ծումն ե րի և ար դյու նա բե րա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա-
կարգ չա յին ապա րատ նե րի և ծրագ րա յին ապա-
հով ման մշա կում և զար գա ցում: 

____________________

(210) 20200880 (111) 32930
(220) 18.05.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 18.05.2030
(730) «Պարկ Լոպ» ՍՊԸ, ք. Ծաղկաձոր, Կ. 
Անդրեասի 6, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(526) «TOBOGGAN» և »TSAGHKADZOR» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր (C:0 M100 Y:100 K:0), շագանակագույն 
(C:0 M:20 Y:100 K:50) և դեղին (C:11 M:38 Y:100 
K:0) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  13. հրավառելիք. 
դաս  16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 

տպա  գրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսա նկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարչության համար և պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե 
թերթեր, ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. թուղթ 
կտրելու դանակներ և գործիքներ. թղթյա իրերը 
ամրացնելու և պահելու համար պատյաններ 
և հարմարանքներ, այն է՝ արագակարներ, 
թղթապանակներ, թղթադրամների սեղմիչներ, 
վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ, 
թղթի ամրակներ, անձնագրերի կազմեր, 
ալբոմներ. գրասենյակային մեքեքնաներ, 
այն է՝ գրամեքենաներ, կրկնակիչներ, 
գրասենյակային մակնշման մեքենաներ, 
մատիտ սրելու հարմարանքներ. նկարիչների 
և դիզայներների համար նկարելու համար 
իրեր, այն է՝ նկարիչների համար ջրաներկ 
բացելու բաժակապնակներ, նկարակալներ, 
ներկապնակներ, ներկարարական գլանիկներ, 
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ներկերի արկղեր. թղթե միանգամյա իրեր, 
այն է՝ մանկական թղթե կրծկալներ, թղթե 
թաշկինակներ, սեղանի թղթե սպիտակեղեն. 
թղթից և ստվարաթղթից իրեր, այն է՝ թղթե 
տոպրակներ, ծրարներ, տարողություններ, 
թղթե և ստվարաթղթե արձաններ, պատկերներ, 
արվեստի գործերը փաթեթավորելու թուղթ. 
պապիեմաշեից արձանիկներ. շրջանակված 
կամ չշրջանակված վիմատիպ նկարներ. 
նկարներ. ջրաներկեր.

դաս  18. ուղեպայուսակներ, երեխաներ 
կրելու համար ուսափոկերով համակներ, 
դպրոցական պայուսակներ. 

դաս  25. սպորտային հագուստ, կոշկեղեն, 
գլխարկներ. 

դաս  28. խաղեր և խաղալիքներ, այն է՝ 
սեղանի մանկական խաղեր՝ թեքուղիներ. 

դաս  32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված 
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր. ոչ ալկոհոլային ըմպելիք ներ. 
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի 
և սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի 
փոխարինիչներից. էներգետիկ ըմպելիքներ. 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. պրոտեինով 
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային բնահյութեր և մրգային 
լուծամզուքներ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար.

դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ, 
բացա ռությամբ գարեջրի. ալկոհոլային 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գինիներ, լիկյորային գինիներ. 
ալկոհոլային սիդրեր. տանձօղի. լիկյորներ. 
սպիրտային ըմպելիքներ. սպիրտային բնա-
հյութեր (էսենցիաներ). ալկոհոլային մրգա-
յին լուծամզուքներ (էքստրակտներ). դառը 
թրմօղիներ.

դաս  41. զվարճանքի (ատրակցիոնների) 
զբոսայգիների ծառայություններ, այն է՝ 
տոբոգանի հետ կապված ծառայություններ.

դաս  43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

____________________

(210) 20201076  (111) 32931
(220) 12.06.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 12.06.2030
(730) «Պրիմո ֆարմ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
գ.Առինջ, Պ.Սևակի թաղ., փ. 17, թիվ 49/2, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

(526) «pharm» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ, 
կապույտ և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  35. դեղատների կողմից մատուցվող 
մանրամեծածախ առևտրի ծառայություններ. 
դեղորայքի մանրամեծածախ առք և վաճառք:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20201124  (111) 32932
(220) 18.06.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 18.06.2030
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, 
բն. 55, AM 
(442) 01.07.2020
(540)
 

(511) 
դաս  5. սննդային հավելումներ. կենսա-

բանորեն ակտիվ հավելումներ. դիետիկ 
հավելումներ:

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

20

ՄՄՄ 1

20

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

16 .07 . 202 1

(210) 20201161  (111) 32933
(220) 24.06.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 24.06.2030
(730) «Բարի Սամարացին» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-
Արեշ 22-րդ փող., 117/7, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

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

դաս  29. երշիկեղեն:
____________________

(210) 20201508 (111) 32934
(220) 11.08.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 11.08.2030
(730) «Իռսառ» ՍՊԸ, Երևան, Նար-Դոս 1-ին 
նրբ., տ. 65, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(526) «RESTAURANT» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, դարչնագույն, մուգ և բաց 
կարմիր, սպիտակ և բաց դեղին գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20201526  (111) 32935
(220) 12.08.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 12.08.2030
(730) «Լիդ Մեչ» ՍՊԸ, Երևան, Ալմա-Աթա 4, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

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

դաս  35. ջեռուցման և օդափոխման 
համակարգերի մանրածախ և մեծածախ 
առևտրի ծառայություններ:

____________________

(210) 20201652  (111) 32936
(220) 27.08.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 27.08.2030
(730) «Մեգա շին» ՍՊԸ, Երևան, Հաղթանակ 
թաղ. 1-ին փող., Հ 44/4, AM 
(442) 01.12.2020
(540) 

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

դաս  6. մետաղական շինարարական 
ապրանք ներ և նյութեր.

դաս  19. ոչ մետաղական շինանյութ. 
բետոն. շինարարական տարրեր.

դաս  35. շինարարական ապրանքների և 
նյութերի մանրածախ և մեծածախ առևտուր.

դաս  37. շինարարական և նորոգման 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20201653  (111) 32937
(220) 27.08.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 27.08.2030
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(730) «Մեգա շին» ՍՊԸ, Երևան, Հաղթանակ 
թաղ. 1-ին փող., Հ 44/4, AM 
(442) 01.12.2020
(540) 

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

դաս  6. մետաղական շինարարական 
ապրանքներ և նյութեր.

դաս  19. ոչ մետաղական շինանյութ. 
բետոն. շինարարական տարրեր.

դաս  35. շինարարական ապրանքների և 
նյութերի մանրածախ և մեծածախ առևտուր. 
վաճառք.

դաս  37. շինարարական և նորոգման 
ծառայություններ: 

____________________

(210) 20201663  (111) 32938
(220) 31.08.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 31.08.2030
(730) «Մինի բասկոնիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Արշակունյաց պող., շ. 15, AM 
(442) 16.09.2020
(540) 

(511) 
դաս  5. հա կա ասթ մա տիկ թե յե րի փունջ. 

դի ե տիկ սնունդ և նյու թեր բու ժա կան կամ 
անաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար, 
ման կա կան սնունդ. կեն սա ակ տիվ սննդա-
յին հա վե լումն եր մար դու կամ կեն դա նի նե րի 
հա մար. թե յեր բու ժա կան նպա տակ նե րի 
հա մար.

դաս  29. սննդա յին սպի տա կուց ներ. ջրի-
մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ զուք ներ (էքստ-

րակտ ներ). ան կեն դան անձ րուկ ներ (ան չո ուս). 
գետ նըն կույ զի յուղ. կա րագ. կո կո սի յուղ (կա-
րագ). սե րուց քա յին կրեմ. ա րյու նա խառն եր շիկ. 
բա ղադ րու թյուն ներ ար գա նակ պատ րաս տե-
լու հա մար. խա վի ար. եր շի կե ղեն. կար տո-
ֆի լի չիպ սեր. չո րաց րած կո կո սի ըն կույզ ներ. 
ար գա նա կի խտա ծո ներ. պա նիր ներ. կրո կետ-
ներ. ան կեն դան խեց գետ նան ման ներ. շրդա-
նա յին մա կարդ ներ. պտղա միս. 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. ան կեն դան ոստ րե ներ. ձկան սննդա յին 
սո սինձ. խո զա պուխտ. յո գուրտ. բան ջա րե ղե նի 
հյու թեր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. մսա յին 
լու ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ). լան գուստ ներ 
(ան կեն դան). բե կոն. մար մե լադ, բա ցի հրու-
շա կե ղե նից. սննդա յին ոսկ րա ծուծ. ան կեն դան 
խե ցե մորթ ներ. ան կեն դան մի դի ա ներ. մշակ-
ված ըն կույզ ներ. լյար դի պաշ տետ ներ. պեկ տին-
ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
նրբեր շիկ. են թա մթերք ներ. պա հա ծո յաց ված 
գետ նասն կեր. 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. 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. խխուն ջի ձվեր. տո ֆու 
(սո յա յի շոռ). ուտե լի թռչնի բներ. ձկան պա հա-
ծո ներ. ձկան ա լյուր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. մսի պա հա ծո ներ. կար տո ֆի լի բլիթ ներ. 
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. 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. կիմ չի. սո յա-
յի կաթ. կաթ նա յին կոկ տեյլ ներ. ձկան մու սեր. 
ոչ ալ կո հո լա յին էգ-նոգ. բան ջա րե ղե նի մու սեր. 
ձկան մշակ ված խա վի ար. սննդի հա մար պատ-
րաստ ված հալ վե վե րա. 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. 
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խտաց րած կաթ. թթվա սեր. դդմի կի խա վիար. 
բադ րի ջա նի խա վի ար. գետ նըն կույ զի կաթ 
խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. նշի 
կաթ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
բրնձի կաթ. պա հա ծո յաց ված ար տի ճուկ. կա թի 
փո շի. յա կի տո րի. բուլ գո գի. շա քա րա պատ ված 
ըն կույզ ներ. բու րա վե տացր ված ըն կույզ ներ. 
մշակ ված պնդուկ. 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. ուտե լի մրջյուն նե րի թրթուր ներ, 
պատ րաստ ված. ուտե լի ան կեն դան մի ջատ ներ. 
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. 
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. 
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. 

աղ սննդամ թեր քը պա հա ծո յաց նե լու հա մար. 
պաք սի մատ. թխված քաբ լիթ. ածի կա յին գա լետ-
ներ. անա նու խի կոն ֆետ ներ. կոն ֆետ ներ. վաֆ-
լի ներ. ամո քա հունց բուլ կի ներ. կա կաո. սուրճ. 
սուր ճի հումք. սուր ճի բու սա կան փո խա րի նիչ ներ. 
հրու շա կե ղեն քաղցր խմո րից, առա վե լա պես 
խո րի զով. դար չին (ամո քանք). կա պա րի թուփ. 
կա րա մել ներ (կոն ֆետ ներ). կար րի (ամո քանք). 
հա ցա հա տի կա յին ար տադ րանք. ծա մոն (մաս-
տակ). եղերդ (սուր ճի փո խա րի նիչ). թեյ. շո կո-
լադ. նշա կար կան դակ ներ. մե խակ (ամո քանք). 
հա մե մունք ներ. քաղց րա վե նիք. եգիպ տա ցո րե նի 
փա թիլ ներ. ադի բու դի. կա յու նա րար ներ հա րած 
սե րուց քի հա մար. պաղ պա ղակ. նրբաբ լիթ ներ. 
սննդա յին էսեն ցիա (բնա հյութ), բա ցա ռու թյամբ 
եթե րա յին էսեն ցի ա նե րի և եթե րա յին յու ղե րի. 
կե րակ րի աղ. թանձ րա ցիչ ներ սննդամթեր 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. 
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պղպեղ (տաք դեղ). կար տո ֆի լի ա լյուր. պու-
դինգ (քաղց րա կու տապ). պրա լի նե. ռա վիո 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 տադրանք). չոու-չոու (հա մե մունք). կուս կուս. 
ածի կի լու ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի հա մար. 
ածիկ սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակ նա-
մոմ. ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. ծո վի 
ջուր սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. 
տո մա տի սո ուս. մա յո նեզ. կրե կեր ներ. եփած 
կրեմ. մրգա յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. 
բրնձա յին բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած 
յո գուրտ (սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե-
մունք). գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տի-
լա ներ. սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. 
հա մե մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա-
լե լու պաք սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա-
յին թանձր ամո քանք. մի սո. սո յա յի խյուս 
(հա մե մունք). հա ցա հա տիկ նե րի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. բրնձի հիմ քով թե թև նա խա ճա-
շեր. եգիպ տա ցո րե նի շի լա. եգիպ տա ցո րե նի 
ձա վար. հա ցաթխ ման փո շի. կե րակ րի սո դա 
(նատ րի ու մի բի կար բո նատ սննդի հա մար). 
պա հա ծո յաց ված բան ջա րա նո ցա յին խո տեր 
(հա մե մունք ներ). արիշ տա յի (լապ շա յի) հիմ քով 

ճա շա տե սակ ներ. ջնա րակ ամո քա հունց խմո րով 
թխված քե ղե նի հա մար. շո կո լա դա յին մու սեր. 
աղան դե րա յին մու սեր (հրու շա կե ղեն). մրգա-
յին խյու սեր (սո ուս ներ). մա րի նադ ներ. չիզ բուր-
գեր (սենդ վիչ ներ). պես տո. բա ղադ րու թյուն ներ 
խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. կտա վա տի 
սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ պրո տե ի նի բարձր 
պա րու նա կու թյամբ. գի նե քա րաթ թու խո հա րա-
րա կան նպա տակ նե րի հա մար. գլյու տե նա յին 
հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե ղե նի հա մար. 
հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. ար մա վե նու 
շա քար. պատ րաս տի խմոր. թե յի փո խա րեն 
օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ տե րև ներ. խմոր 
հրու շա կե ղե նի հա մար. վա րե նիկ ներ (լցոն ված 
խմո րի գնդիկ ներ). պել մեն ներ. շո կո լա դե զար-
դա րանք ներ տոր թե րի հա մար. քաղց րա վե նի-
քից պատ րաստ ված զար դա րանք ներ տոր թե րի 
հա մար. շո կո լա դա պատ ըն կույզ ներ. բրնձի պու-
դինգ (քաղց րա կու տապ). ըն կույ զի ա լյուր. ման-
րաց րած սխտոր (հա մե մունք). բա ոց զի. բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի. ռա մեն. բար կա համ բլիթ ներ. խառ-
նուրդ ներ բար կա համ բլի թի հա մար. բու րի տո. 
ջրի մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. 
ուտե լի թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. հա ցին 
քսվող սնունդ շո կո լա դի հիմ քով. հա ցին քսվող 
սնունդ ըն կույզ պա րու նա կող շո կո լա դի հիմ քով. 
ա լյու րի հիմ քով խմո րագն դիկ ներ. ագա վա յի 
օշա րակ (բնա կան քաղց րաց նող). հա յե լա յին 
մա կե րե սով քաղց րա շերտ (ջնա րակ). սա ռե ցու-
մով չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմ-
նա կան բա ղադ րա մա սը բրինձն է. սա ռե ցու մով 
չո րաց րած ճա շա տե սակ ներ, որոնց հիմն ա կան 
բա ղադ րա մա սը մա կա րոնն է. երի ցու կի հիմ քով 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա յին կոն ֆի տյուր. բի բիմ-
բափ (բան ջա րե ղե նի և տա վա րի մսի խառ նուր-
դով բրինձ). օնի գի րի. արագ (ակն թար թա յին) 
եփ վող բրինձ. հոթ-դոգ սենդ վիչ ներ. սա ռույ ցի 
խո րա նար դիկ ներ. մշակ ված սերմն ա հա տիկ-
ներ որ պես հա մե մունք օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
քնջու թի սերմն ա հա տիկ ներ (հա մե մունք). թթու 
դրած բան ջա րե ղեն սուր հա մե մուն քով (պի կա-
լի լի). մշակ ված կի նոա. բլղուր. մշակ ված հնդկա-
ցո րեն. հնդկա ցո րե նի ա լյուր. լո ռամր գի սո ուս 
(հա մե մունք ներ). խնձո րի սո ուս (հա մե մունք-
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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).

դաս  32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու-
ծամզուք 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 ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. ոչ ալ կո հո-
լա յին բնա հյու թեր ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու 
հա մար. մրգա հյու թեր. օշա րակ ներ ըմ պե լիք-
նե րի հա մար. ջրեր (ըմ պե լիք ներ). բա ղադ րու-
թյուն ներ գա զա վոր ված ջուր ար տադ րե լու 
հա մար. լի թի ու մա ջուր. հան քա յին ջրեր (ըմ պե-
լիք ներ). զել տե րյան ջուր. սե ղա նի ջրեր. քաղ-
ցու ներ. լի մո նադ ներ. գայ լու կի լու ծամ զուք ներ 
(էքստրակտ 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:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20201778  (111) 32939
(220) 14.09.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 14.09.2030
(730) Արիիքս, ԷլԷլՍի, գործող որպես 
Արիիքս, Յուտայի սահմանափակ պատաս-
խանատվությամբ ընկերություն, US 
(442) 16.10.2020
(540) 

(511) 
դաս  3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ մաշկը խնամելու համար, այն է՝ 
կրեմներ, լոսյոններ, ժելեր, մաշկի տոնուսը 
բարձրացնող միջոցներ, մաքրող միջոցներ, 
մեռած մաշկի հեռացման միջոցներ,  մաշկի 
թեփազերծման միջոցներ, դիմակներ և 
շիճուկներ. կոսմետիկական միջոցներ և 
պատրաստուկներ.

դաս  5. դիետիկ և սննդային հավելումներ. 
սննդի փոխարինման համար սննդային 
ըմպելիքներ, բոլոր վերը նշվածները քաշի 
կառավարման նպատակների համար.   

դաս  35. մանրածախ առևտրի ծառայու-
թյուններ՝ վաճառքի գործակալների կողմից 
ուղղակի միջնորդությամբ՝ դիետիկ հավե-
լումների, սննդային հավե լումների, 
կոսմետիկական միջոցների ու պատ-
րաստուկների և մաշկի խնամքի ոչ բուժական 
կոսմետիկական պատրաստուկների ոլորտում։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20201779  (111) 32940
(220) 14.09.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 14.09.2030
(730) Արիիքս, ԷլԷլՍի, գործող որպես 
Արիիքս, Յուտայի սահմանափակ պատաս-
խանատվությամբ ընկերություն, US 
(442) 16.10.2020
(540) 

(511) 
դաս  3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ մաշկը խնամելու համար, այն է՝ 
կրեմներ, լոսյոններ, ժելեր, մաշկի տոնուսը 
բարձրացնող միջոցներ, մաքրող միջոցներ, 
մեռած մաշկի հեռացման միջոցներ,  մաշկի 
թեփազերծման միջոցներ, դիմակներ և 
շիճուկներ. կոսմետիկական միջոցներ և 
պատրաստուկներ.

դաս  5. դիետիկ և սննդային հավելումներ. 
սննդի փոխարինման համար սննդային 
ըմպելիքներ, բոլոր վերը նշվածները քաշի 
կառավարման նպատակների համար.

դաս  35. մանրածախ առևտրի ծառա-
յություններ՝ վաճառքի գործակալների 
կող մից ուղղակի միջնորդությամբ՝ 
դիետիկ հա վելումների, սննդային հավե-
լումների, կոսմետիկական միջոցների ու 
պատրաստուկների և մաշկի խնամքի ոչ բուժա-
կան կոսմետիկական պատրաստուկ ների 
ոլորտում։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20201912  (111) 32941
(220) 28.09.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 28.09.2030

(730) «Վան թայմ» ՍՊԸ, Երևան, Դրոյի 62/4, AM 
(442) 01.12.2020
(540) 

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

դաս  35. կոսմետիկական միջոցների, 
կոսմետիկական սպունգների և խոզանակների, 
օծանելիքի, ակնոցների, սանրերի, եղունգի 
խնամքի պարագաների, պայուսակ-
ների, դրամապանակների, բիժուտերիայի, 
ժամացույցների, մազակալների մեծածախ և 
մանրածախ վաճառք:

____________________

(210) 20201920  (111) 32942
(220) 29.09.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 29.09.2030
(730) «Էլիզ թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 
19/1, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(526) «EVENT PLANNING» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս  41. զվարճությունների ծառայություն-

ներ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. դեկորացիաների վարձույթ 
շոու-ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտների 
տրամադրում. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. ժամանցային հանդիպումների 
ծրագրերի կազմում. ներկայացումների 
տոմսերի ամրագրում.

դաս  44. ծաղկային հորինվածքների կազ-
մում.

դաս  45. հարսանեկան միջոցառումների 
պլանավորում և կազմակերպում:

____________________

(210) 20202094 (111) 32943
(220) 06.11.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 06.11.2030
(730) «ԴիՋի սիսթեմ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 
56/31, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(511) 
դաս  36. ապա հո վագ րու թյուն. ֆի նան-

սա կան գոր ծու նե ու թյուն. դրա մա վար կա յին 
գոր ծառ նու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի հետ կապ-
ված գոր ծառ նու թյուն ներ. ապա հո վագ րու թյուն 
դժբախտ պա տա հար նե րից. տա րա ժամ կետ 
մար ման վար կեր. ապա հո վագ րու թյան վի ճա կա-
գիր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի վար-
ձա կա լու թյուն. միջ նոր դա յին գոր ծու նե ու թյուն. 
վար կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. ան շարժ գույ քի գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. միջ նոր դու թյուն ան շարժ 
գույ քի հետ կապ ված գոր ծառ նու թյուն նե րում. 
պարտ քե րի բռնա գանձ ման գոր ծա կա լու թյուն-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ապա հո վագր ման 
միջ նոր դու թյուն. մաք սա յին միջ նորդ նե րի (բրո-
քեր նե րի) ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ-
քի գնա հա տում. բա րե գոր ծա կան մի ջոց նե րի 
հա վա քագ րում. փո խա դարձ հիմն ադ րամն ե րի 
հիմն ադ րում. կա պի տալ ներդ րումն եր. երաշ խա-
վո րու թյուն. դրա մի փո խա նա կում. ճամ փոր դա-

կան վճա րագ րե րի թո ղար կում. ֆի նան սա կան 
հաշ վան ցում (քլի րինգ). պահ պա նում ան կի զե լի 
պա հա րան նե րում. դրա մա հա վաք նե րի կազ-
մա կեր պում. փո խա ռու թյուն նե րի տրա մադ րում 
(ֆի նան սա վո րում). հար կա յին փոր ձաքն նու-
թյուն. ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր (ապա հո-
վագ րու թյուն, բան կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ, 
ան շարժ գույք). ֆակ տո րինգ. խնա մա կա-
լա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա վո րում. 
ֆի նան սա կան կա ռա վա րում. փո խատ վու թյան 
տրա մադ րում գրա վի դի մաց. ան շարժ գույ քի 
կա ռա վա րում. բնա կե լի ֆոն դի կա ռա վա րում. 
ապա հո վագ րու թյուն հրդե հից. բնա կա րան նե րի 
վար ձա կա լու թյուն. ֆեր մա նե րի և գյու ղատն տե-
սա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. 
առող ջու թյան ապա հո վագ րու թյուն. ապա-
հո վագ րու թյուն դժբախտ պա տա հար նե րից 
ծո վում. հի փո թե քա յին վար կեր. խնայ բան կեր. 
ֆի նան սա կան վար ձա կա լու թյուն. բոր սա յա կան 
միջ նոր դու թյուն. կյան քի ապա հո վագ րու թյուն. 
բնա կա րա նա յին բյու րո նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(ան շարժ գույք). ֆի նան սա կան վեր լու ծու թյուն. 
հնար ժեք իրե րի գնա հա տում. ար վես տի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րի գնա հա տում. վճա րագրե րի 
իս կու թյան ստու գում. խորհր դատ վու թյուն 
ֆի նան սա կան հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
ապա հո վագ րու թյան հար ցե րով. սպա սար կում 
վար կա յին քար տե րով. սպա սար կում դե բետ 
քար տե րով. դրա մա կան մի ջոց նե րի փո խան ցում 
էլեկտ րո նա յին հաշ վարկ նե րի հա մա կար գով. 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադրում. 
ապա հո վագ րու թյան հար ցե րով տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. թան կար ժեք իրե րի գնա-
հա տում. դրա մա գի տա կան իրե րի գնա հա տում. 
վար ձա կա լա կան վճար նե րի գան ձում. դրոշ մա-
նիշ նե րի գնա հա տում. ար ժեթղ թե րի թո ղար-
կում. ար ժե քա վոր իրե րի պահ պա նու թյուն. 
բոր սա յա կան գնան շումն եր. վար կա յին քար-
տե րի թո ղար կում. գրա սե նյակ նե րի վար ձա-
կա լու թյուն (ան շարժ գույք). կեն սա թո շակ նե րի 
վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա կան 
հո վա նա վո րու թյուն. բան կա յին գոր ծառ նու-
թյուն նե րի առ ցանց իրա կա նա ցում. առևտ րա-
ար դյու նա բե րա կան գոր ծու նե ու թյան լու ծարք 
(ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ). վե րա նո-
րոգ ման ար ժե քի ֆի նան սա կան գնա հա տում. 
ած խած նա յին վար կեր իրա կա նաց նե լու միջ նոր-
դու թյուն. ան տա ռի ֆի նան սա կան գնա հա տում. 
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բրդի ֆի նան սա կան գնա հա տում. վար կա վո րում 
գրա վի դի մաց. պա հես տա յին (ապա հո վագ րա-
կան) ֆոն դե րի ծա ռա յու թյուն ներ. միջ նոր դա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն պարտ-
քի հետ կապ ված հար ցե րով. շի նա րա րա կան 
նա խագ ծե րի ֆի նան սա վոր ման կազ մա կեր պում. 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում 
վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. փոխ հա տուց ման վճար-
նե րի ֆի նան սա կան կա ռա վա րում այլ ան ձանց 
հա մար. հիմն ադ րամն ե րի տե ղա բաշ խում. միջ-
նոր դա կան գոր ծարք ներ կապ ված ար ժեթղ թե րի 
և պար տա տոմ սե րի հետ. ակում բա յին քար տեր 
օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով զեղ չե րի տրա մադ րում 
եր րորդ ան ձանց. պայ մա նա կան ազատ ված-
նե րի հա մար երաշ խա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
տար բեր մաս նա գետ նե րի հա մա տեղ աշ խա-
տան քի հա մար գրա սե նյակ նե րի վար ձույթ. 
ֆի նան սա կան գնա հա տում մրցույ թի հայ տե րի 
վե րա բե րյալ. նավ թի, գա զի և հան քար դյու նա-
բե րու թյան ոլորտ նե րին վե րա բե րող զար գաց-
ման ծախ սե րի ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր. 
ֆի նան սա կան հե տա զո տու թյուն ներ. վիր տու ալ 
ար ժույթ նե րի էլեկտ րո նա յին փո խան ցում. մտա-
վոր սե փա կա նու թյան ակ տիվն ե րի ֆի նան-
սա կան գնա հա տում. նա խա հաշ վի կազ մում 
ծախ սե րի գնա հատ ման նպա տակ նե րով. քրա-
ուդ ֆան դինգ. էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ-
նե րով վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. վիր տու ալ 
ար ժույթ նե րի ֆի նան սա կան փո խա նա կումն եր։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20202115  (111) 32944
(220) 16.11.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 16.11.2030
(730) «Կվադրա-իմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Ն. 
Տիգրանյան, 1-ին փկղ., շ.3, AM 
(442) 01.02.2021
(540) 

(511) 
դաս  30. սուրճ.
դաս  34. ծխախոտ և ծխախոտի փոխա-

րինիչներ. սիգարետներ և սիգարներ. էլեկ-
տրոնային սիգարետներ և  ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ:

____________________

(210) 20202171  (111) 32945
(220) 19.11.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 19.11.2030
(730) Քելլոգգ Յուրըփ Թրեյդինգ Լիմիթիդ, IE 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս  29. կարտոֆիլի և բանջարեղենի 

հիմքով թեթև նախուտեստներ.  խրթխրթան 
կարտոֆիլ. կարտոֆիլի չիփսեր. չորացրած 
մրգեր և բանջարեղեն. պանրի հիմքով թեթև 
նախուտեստներ, սննդային յուղեր. ընկույզի և 
սերմերի հիմքով թեթև նախուտեստներ. մրգեր, 
ընկույզներ և բանջարեղեն պարունակող չոր 
խառնուրդներ. չորացրած միս.

դաս  30. մշակված հացահատիկների 
հիմքով սնունդ, օգտագործվող որպես թեթև 
նախա ճաշ կամ բաղադրիչ այլ սննդի պատրաստ-
ման համար. մշակված հացահատիկներ. 
հացահատիկային արտադրանք և հացահատիկ 
պարունակող այլ սննդային արտադրանք, 
օգտագործվող որպես թեթև նախաճաշ կամ 
բաղադրիչ սննդի պատրաստման համար. 
հացահատիկի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
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հացահատիկային սալիկներ. ցորենի հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. սերմնահատիկների հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. կրեկերներ. ադիբուդի. 
ոլորաբլիթներ. եգիպտացորենի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. նախուտեստների խառնուրդ՝ 
բաղկացած հիմնականում կրեկերից, 
կրենդելներից և (կամ) պայթած ադիբուդիից. 
հաց. թխվածքաբլիթ. ամոքանք:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20202197  (111) 32946
(220) 25.11.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 25.11.2030
(730) «Թի զեթ ինթիրիորս» ՍՊԸ, Երևան, 
Դեմիրճյան 40, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

(526) «INTERIORS» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև և շագանակագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս  35. կահույքի, հայելիների, գորգերի, 
հատակի ծածկոցների, պատի պաստառների, 
գործվածքների և նրա փոխարինիչների, 
տնային տնտեսության համար սպիտակեղենի, 
մանածագործվածքից վարագույրների  մանրա-
ծախ և մեծածախ վաճառք:

____________________

(210) 20202214  (111) 32947
(220) 26.11.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 26.11.2030

(730) Սան Միգել Բրյուինգ Ինթերնեշնլ 
Լիմիթեդ, HK 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս  32. գարեջուր. հանքային և 

գազա  վորված ջուր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգա-
հյութեր. օշարակներ և այլ  պատրաստուկներ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20202258 (111) 32948
(220) 04.12.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 04.12.2030
(730) «Սպայկա» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
պողոտա 252, AM 
(442) 18.12.2020
(540) 

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

դաս  31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգե գործական և անտառային մթերքներ. 
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չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ.

դաս  35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես՝ մեծածախ և 
մանրածախ առևտուր. երրորդ անձանց 
համար տարբեր ապրանքների հավաքում 
և սպառողների կողմից ապրանքները հեշտ 
ձեռքբերելու և ուսումնասիրելու նպատակով 
տեղաբաշխում.

դաս  39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

____________________

(210) 20202305 (111) 32949
(220) 10.12.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 10.12.2030
(730) «Մոնամի» ՍՊԸ, Երևան, Սոսեյի 4, բն. 35, 
AM 
(442) 18.01.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն և ոսկեգույն գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս  30. շոկոլադ. քաղցրավենիք. հրուշա-
կեղեն. հացահատիկային արտադրանք.

դաս  32. զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ.

դաս  35. ծաղիկների վաճառք. ապրանքի 
ցուցադրում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.

դաս  37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

դաս  39. տրանսպորտ. ճամփորդություն-
ների կազմակերպում. ճանապարհորդների 
ուղեկցում.

դաս  40. նյութերի մշակում. բրուտա-
գործական աշխատանքներ. գեղարվեստական 
աշխատանքի շրջանակում.

դաս  41. մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. դեկորացիաների վարձույթ. 
ուսուցում.

դաս  42. դիզայներական ձևավորում.
դաս  43. ռեստորանների, հյուրանոցների, 

սրճարանների ծառայություններ.
դաս  44. այգեգործություն. դեկորատիվ-

բնանկարային այգեգործություն. պսակների 
պատրաստում (ծաղկային արվեստ):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20202309 (111) 32950
(220) 11.12.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 11.12.2030
(730) «Դի ընդ Վի թրեվլ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 
Առինջ, 2-րդ մկրջ., շ. 3/3, բն. 30, AM 
(442) 18.01.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և կապույտ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս  39. ճանապարհորդների ուղեկցում. 

ճանապարհորդությունների տոմսերի ամրա-
գրում. ճանապարհորդությունների ամրագրում. 

դաս  41. հանգստի ճամբարների ծառայու-
թյուններ (զվարճություններ):

____________________

(210) 20202322  (111) 32951
(220) 15.12.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 15.12.2030
(730) Արմեն Արսենյան, Երևան, Հյուսիսային 
պողոտա 6-36, AM 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 

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

____________________

(210) 20202357 (111) 32952
(220) 21.12.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 21.12.2030
(730) Ակզո Նոբել Քոութինգս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., NL 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս  2. պատվածքներ, ներկեր, օլիֆ-

ներ, արծնուկներ, լաքեր, նախաներկեր. 
նոսրացուցիչներ ներկերի համար, 
թանձրարարներ ներկերի համար. մետաղը 
ժանգոտումից պաշտպանող նյութեր. ներկող 
նյութեր. ներկանյութեր. խածանյութեր: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20202366 (111) 32953
(220) 23.12.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 23.12.2030
(730) Ֆրատելլի Դայնսթի Լիմիթիդ, SC 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 

գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինիներ. վիսկի. 
օղի. տանձի սիդր. լիկյորներ. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. գինի խաղողի չանչերից. 
ռոմ. սիդրեր. սպիրտային ըմպելիքներ. թորման 
միջոցով ստացված սպիրտային ըմպելիքներ. 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(210) 20202367 (111) 32954
(220) 23.12.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 23.12.2030
(730) Ֆրատելլի Դայնսթի Լիմիթիդ, SC 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 

գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինիներ. վիսկի. 
օղի. տանձի սիդր. լիկյորներ. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. գինի խաղողի չանչերից. 
ռոմ. սիդրեր. սպիրտային ըմպելիքներ. թորման 
միջոցով ստացված սպիրտային ըմպելիքներ. 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20202368 (111) 32955
(220) 23.12.2020 (151) 15.07.2021
   (181) 23.12.2030
(730) Ֆրատելլի Դայնսթի Լիմիթիդ, SC 
(442) 18.01.2021
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 

գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինիներ. վիսկի. 
օղի. տանձի սիդր. լիկյորներ. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. գինի խաղողի չանչերից. 
ռոմ. սիդրեր. սպիրտային ըմպելիքներ. թորման 
միջոցով ստացված սպիրտային ըմպելիքներ. 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20210016  (111) 32956
(220) 13.01.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 13.01.2031
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 01.02.2021
(540) 

(511) 
դաս  33.  ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

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

____________________

(210) 20210019  (111) 32957
(220) 13.01.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 13.01.2031
(730) Ալիկ Ռազմիկի Հակոբյան, Գեղարքունիքի 
մարզ, գ. Նորատուս, Պ. Սևակի 6-րդ նրբ., տուն 
3, AM 
(442) 01.02.2021
(540) 

(526) «SINCE 2008» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
փիրուզագույն գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս  29. սառեցված, չորացված և 

ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա. կոմպոտ.

դաս  30. սուրճ. թեյ. հրուշակեղեն և 
քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ և այլ 
սննդային սառույցներ.

դաս  32. հանքային և գազավորված ջրեր, ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր.

դաս  35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու թյուն-
ներ.

դաս  40. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պահածոյացում.

դաս  43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, այն է՝ 
սննդամթերքի պատրաստում և առաքում. 
սրճարանների ծառայություններ. ռեստորան-
ների ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, այն է՝ շարժական 
շինությունների վարձույթ: 

____________________

(210) 20210027  (111) 32958
(220) 15.01.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 15.01.2031
(730) «Սմարթ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Աղայան 7, 
բն. 25, AM 
(442) 01.02.2021
(540) 

(511) 
դաս  36. անշարժ գույքի վարձակալու-

թյուն. անշարժ գույքի գործակալությունների 

ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններում. 
անշարժ գույքի կառավարում. բնակարանային 
բյուրոների ծառայություններ (անշարժ 
գույք). գրասենյակների վարձակալություն 
(անշարժ գույք). անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ:

____________________

(210) 20210042  (111) 32959
(220) 18.01.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 18.01.2031
(730) «Գիֆթ յու» ՍՊԸ, ք. Արարատ 0811, 
Խաչփար, փ. 15, նրբ. 2, տուն 6, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, մանուշակագույն, կարմիր, երկնագույն և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  28. խաղալիքներ. կառուցելու 
խորանարդիկներ (խաղալիքներ). խաղալիք 
ատրճանակներ. ինքնագլորներ (խաղալիք-
ներ). շարժական մասերով խաղալիքներ. 
հարմարանքներ օճառի պղպջակներ 
բաց թողնելու համար (խաղալիքներ). 
տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիքներ). 
փոքրամասշտաբ հավաքովի մոդելներ 
(խաղալիքներ). փափուկ խաղալիքներ. 
խա ղալիք ծեփոններ ծեփակերտման համար:

____________________

(210) 20210059  (111) 32960
(220) 20.01.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 20.01.2031
(730) «Սփորթիֆայ» ՍՊԸ, Երևան, Շենգավիթ 
փ. 10, նրբ. 4, տուն 23, AM 
(442) 16.02.2021
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(540) 

(591) «ARCHERY SHOOTING» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս  41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու-
թյուններ, վիճակախաղերի կազմակերպում, 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ, 
բոլորը «կրակոց աղեղից» խաղի 
կազմակերպման ոլորտում:

____________________

(210) 20210064  (111) 32961
(220) 20.01.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 20.01.2031
(730) «Սփորթիֆայ» ՍՊԸ, Երևան, Շենգավիթ 
փ. 10, նրբ. 4, տուն 23, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(591) «ARCHERY SHOOTING» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս  41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու-
թյուններ, վիճակախաղերի կազմակերպում, 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ, 
բոլորը «կրակոց աղեղից» խաղի 
կազմակերպման ոլորտում:

____________________

(210) 20210065  (111) 32962
(220) 20.01.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 20.01.2031
(730) «Սփորթիֆայ» ՍՊԸ, Երևան, Շենգավիթ 
փ. 10, նրբ. 4, տուն 23, AM 
(442) 01.02.2021
(540) 

(591) «ARCHERY SHOOTING» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս  41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու-
թյուններ, վիճակախաղերի կազմակերպում, 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ, 
բոլորը «կրակոց աղեղից» խաղի կազմա-
կերպման ոլորտում:

____________________

(210) 20210066 (111) 32963
(220) 20.01.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 20.01.2031
(730) «Սփորթիֆայ» ՍՊԸ, Երևան, Շենգավիթ 
փ. 10, նրբ. 4, տուն 23, AM 
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(442) 01.02.2021
(540) 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(591) «ARCHERY SHOOTING» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս  41. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու-
թյուններ, վիճակախաղերի կազմակերպում, 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ, 
բոլորը «կրակոց աղեղից» խաղի 
կազմակերպման ոլորտում:

____________________

(210) 20210069 (111) 32964
(220) 21.01.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 21.01.2031
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 01.02.2021
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

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

____________________

(210) 20210070  (111) 32965
(220) 21.01.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 21.01.2031
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 01.02.2021
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

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

____________________

(210) 20210133  (111) 32966
(220) 29.01.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 29.01.2031
(730) «Պիրամիդ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Փարաքար, Մայրաքաղաքային 186, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

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

դաս  31. բնական ծաղիկներ:
____________________
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(210) 20210149  (111) 32967
(220) 01.02.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 01.02.2031
(730) «Էկոֆորմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0002, 
Պուշկինի 44, բն. 8, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(511) 
դաս  3. կոսմետիկական պատրաստուկներ 

լոգանքի համար. օճառներ. լոսյոններ 
մազերի համար. կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական կրեմներ. պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար. 
շամպուններ. կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկը խնամելու համար. պատրաստուկներ 
լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակների 
համար. մազերի լավորակիչներ. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակ-
ներով օգտագործվողների. կոսմետիկական 
դիմակներ:  

____________________

(210) 20210194  (111) 32968
(220) 08.02.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 08.02.2031
(730) «Շատո-Առնո» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 
21/1, բն. 114, AM 
(442) 16.02.2021
(540) 

(511) 
դաս  30. չորացրած կանաչի (համեմունք):

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20210204  (111) 32969
(220) 10.02.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 10.02.2031
(730) «Դալի մեդ» ՍՊԸ, Երևան, Արամի 64/99, AM 
(442) 01.03.2021

(540) 

(526) «MED», «МЕД», «ՄԵԴ» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս  44. բժշկական կլինիկաների ծառայու-
թյուներ:

____________________

(210) 20210206  (111) 32970
(220) 11.02.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 11.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վանուշ 
Բազիկյան, ք. Գավառ, Եղիշե Չարենցի փ., 
տուն 4, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(526) Բացի «BAZIKYAN’S», «ԲԱԶԻԿՅԱՆՆԵՐ» 
գրառումներից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է սպիտակ, կանաչ, դեղին և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  30. մակարոնեղեն և լապշա (արիշտա).  
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________
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(210) 20210232  (111) 32971
(220) 12.02.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 12.02.2031
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 01.03.2021
(540) 

(511) 
դաս  5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20210243  (111) 32972
(220) 15.02.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 15.02.2031
(730) Ամարաս Վլադիմիրի Գասպարյան, 
Երևան, Ադոնցի 8, բն. 37, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ մոխրագույն, բաց և մուգ շագանակագույն,  
բաց և մուգ գազարագույն, սև, սպիտակ, 
վարդագույն, ոսկեգույն և կապույտ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս  16. պող պա տե տա ռա մար մին ներ. 
պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. 

հաս ցե ատ պիչ մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր, 
ազ դագ րե րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա-
նակ ներ. գրա սե նյա կա յին մակնշ ման մե քե նա-
ներ. գրա սե նյա կա յին ամ րակ ներ. սեղ միչ ներ 
գրիչ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ ճար մանդ-
նե րով ամ րաց նե լու հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). ալ բոմն եր. նկար ներ. էս տամպ ներ 
(փո րագ րան կար ներ). սի գար նե րի օղակ ներ 
(սի գար նե րի ժա պա վեն ներ). մա տիտ ներ սրե լու 
էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. 
հե նա կալ ներ գրքե րի հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. ջրա ներ կեր. ճար տա րա-
պե տա կան ման րա կերտ ներ. արա գա կար ներ, 
թղթա պա նակ ներ (գրա սե նյա կա յին). պնա կիտ-
ներ գրե լու հա մար. գրի ֆել ներ. նրբա թի թեղ. 
ծե փե լու հա մար կավ. հաշ վո ղա կան ա ղյու սակ-
ներ. փո րագ րան կար ներ. ար վես տի վի մագ րա-
կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ. նկար ներ 
շրջա նակ ված կամ չշրջա նակ ված. մա տիտ ներ. 
լրագ րեր. պար բե րա կան մա մուլ. ատ լաս ներ 
(քար տե զագր քեր). օղակ նե րով թղթա պա նակ-
ներ. ռե տի նե ժա պա վեն ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ).  տակ դիր ներ գա րեջ րի գա վաթ-
նե րի հա մար. տոմ սեր. կեն սա բա նա կան 
կտրվածք ներ ման րա դի տա կով ուսումն ա սի րե-
լու հա մար (ուսու ցո ղա կան նյու թեր). տպա րա-
նա յին կլի շե ներ. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր) 
նկար չու թյան, գծագ րու թյան հա մար. բլոկ նոտ-
ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ներ կա նյու-
թով ժա պա վեն նե րի կո ճեր. ապա րան ջան ներ 
գրե նա կան պի տույք նե րը պա հե լու հա մար. բրո-
շյուր ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան նմուշ ներ (սխե-
մա ներ). գրա սե նյա կա յին կոճ գամն եր. 
խո նա վա րար ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). նկա րիչ նե րի վրձին ներ. բյու վար ներ (սե-
ղա նի թղթա պա նակ ներ). դրոշ մակ ներ 
(կնիք ներ). զմուռ սի կնիք ներ. թա նա քի բար ձիկ-
ներ. զմուռս. գրա սե նյա կա յին հար մա րանք ներ 
կնքե լու հա մար. գրա սե նյա կա յին նյու թեր կնքե-
լու հա մար. տետ րեր. սկու տեղ ներ դրա մի տե սա-
կա վոր ման և հաշ վար կի հա մար. կալ կա 
(մո մա թուղթ). թղթե կալ կա (մո մա թուղթ). կալ կա 
(մո մա թուղթ) գործ ված քի հիմ քի վրա. գրա սե-
նյա կա յին մատ նա կալ ներ. տպա տա ռեր. պատ-
ճե նա հան թուղթ. թուղթ գրան ցող սար քե րի 
հա մար. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). քա ռան-
կյուն գծագ րա կան քա նոն ներ. քար տեր. ուսու-
ցո ղա կան նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ սար քե րի). 
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կա տա լո գա յին քար տեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ) թեր թե րով թղթեր (գրա սե նյա կա-
յին պի տույք ներ).  ստվա րա թուղթ. ստվա-
րաթղ թե տու փեր բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. 
ծա կոտ ված քար տեր ժակ քար դյան մա նա ծա-
գոր ծա կան հաս տոց նե րի հա մար. ստվա-
րաթղ թե դի տա փո ղակ ներ. կա տա լոգ ներ. 
սեղ միչ ներ կա տա լո գա յին քար տե րի հա մար. 
եր գա րան ներ. տպագ րա կան շար ված քի սե ղան-
ներ. թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. 
նկա րա կալ ներ. տպա րա նա յին թվա յին տա ռա-
մար մին ներ. տուշ. գու նա վի մագ րիչ ներ. մոմ 
մո դե լա վոր ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ ատամ-
նա բու ժու թյան մեջ օգ տա գործ վո ղի. քար տա-
րան ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
գրա սե նյա կա յին ծա կա տիչ ներ. զու գա րա նի 
թուղթ. գրքեր. գծագ րա կան կար կին ներ. տպա-
րա նա յին տա ռա մար մին ներ (թվա յին և տա ռա-
յին). շար ված քա յին դազ գահ ներ. արկ ղիկ 
պա նակ ներ նա մա կագ րու թյան հա մար. թղթե 
տոպ րակ ներ. հե ղուկ ճշտիչ ներ (գրա սե նյա կա-
յին ապ րանք ներ). թա նաք ուղ ղումն եր կա տա րե-
լու հա մար (հե լի ոգ րա ֆիա). մա տիտ նե րի հա մար 
գրի ֆել ներ. հյուս ված քա բա նա կան կտրվածք-
ներ (դի տո ղա կան պի տույք ներ). գծագ րա կան 
կո րա քա նոն ներ. կազ մեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). գրե լու կա վիճ. կա վիճ վի մագ րու-
թյան հա մար. կա վիճ դեր ձակ նե րի հա մար. 
կա վի ճի բռնիչ ներ. մա տիտ նե րի բռնիչ ներ. 
ավ տո մատ մա տիտ ներ. թղթե տա րո ղու թյուն-
ներ սե րուց քի հա մար. գրա սե նյա կա յին ճար-
մանդ ներ. գրա մե քե նա նե րի գլա նիկ ներ. 
փո խադ րան կար ներ. գծան կար չա կան տպա գիր 
նյու թեր. մար մա րի նմա նակ մամբ կազ մա րա րա-
կան կա փա րիչ նե րի հար դար ման (ներկ ման) 
գոր ծիք ներ. գծագ րա կան տախ տակ ներ. 
գծագրա կան պի տույք ներ. գծագ րա կան գոր-
ծիք ներ. դի ագ րամն եր (տրա մագ րեր). ծրար ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կրկնա կիչ ներ. 
օֆորտ ներ. փա թե թա վոր ման թուղթ. գրչա ծայ-
րեր. գրա մե քե նա ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ 
էլեկտ րա կան). գրչա տու փեր. ոս կե գրչա ծայ րեր. 
ջնջե լու մի ջոց ներ. գրե նա կան պի տույք ներ. 
խորհր դան շան ներ (թղթե կնիք ներ). սրբե լու 
ջնջե լու շաբ լոն ներ. ռե տին ներ ջնջե լու հա մար. 
թուղթ էլեկտ րասր տագ րիչ նե րի հա մար. ծա կո-
տիչ ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թա նաք. 
ներ կա նյու թով ժա պա վեն ներ. թա նա քա ման-
ներ. գրա սե նյա կա յին հար մա րանք ներ ծրար-

նե րը կնքե լու հա մար. լու սան կար ներ. 
գրչա մաք րիչ ներ. կնիք ներ (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). գործ վածք կազ մա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մար. գծագ րա գոր ծի քա-
տու փեր. ռե գիստր ներ (գրքեր). գրան ցա մա-
տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ 
պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ.  թղթե զտող նյու-
թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ կա հույ քի. ած խա-
յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն ներ (գրա սե նյա կա-
յին ապ րանք ներ). շար ված քա տախ տակ ներ 
(պո լիգ րա ֆիա). գալ վա նաս տե րե ո տի պեր. 
աշ խար հագ րա կան քար տեզ ներ. գլո բուս ներ. 
ջրա ներկ բա ցե լու բա ժա կապ նակ ներ նկա րիչ-
նե րի հա մար. գրա ֆի կա կան վե րար տադ րու-
թյուն ներ. գրա ֆի կա կան (գծան կար չա կան) 
պատ կեր ներ. գրա սե նյա կա յին քե րակ ներ 
(տեքս տում ուղ ղումն եր անե լու պի տույք ներ). 
փո րագր ման տախ տակ ներ. հեկ տոգ րաֆ ներ. 
տպա գիր կար գա ցու ցակ ներ. խո նա վա րար ներ 
մա կե րև ույթ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր 
ար տադ րանք. պի տակ նե րը ձեռ քով սոսն ձե լու 
հար մա րանք ներ. ոչ մա նա ծա գոր ծա կան օֆ սե-
թա յին պաս տառ. տպագ րա կան դյու րա կիր 
շար վածք ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
տպագ րա կան հրա տա րա կու թյուն ներ. դաս 
ագր քեր (ձեռ նարկ). փոս տա յին թուղթ. ճնշած-
ծան ներ. չա փանշ ման ասեղ ներ գծագ րու թյան 
հա մար. գծագ րա կան գրչա ծայ րեր. սե ղա նի 
թղթե սպի տա կե ղեն. վի մա տիպ նկար ներ. 
վի մագ րա կան քա րեր. բուկ լետ ներ. փայ լուն 
թուղթ. պա պի ե մա շե. ան դոր րագ րե րի գրքույկ-
ներ (գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ) կա վիճ 
չա փանշ ման հա մար. պլաս տի կա կան զանգ ված 
ծե փե լու հա մար. ծե փա նյու թեր. ծե փե լու մա ծուկ-
ներ. թղթե թաշ կի նակ ներ. գործ ված պաս տառ 
բազ մաց ման ապա րատ նե րում ներ կով պա տե լու 
հա մար. սե ղա նի թղթե սփռոց ներ. գրա տախ-
տակ ներ. թղթի ամ րակ ներ. հա մա րադ րոշ միչ-
ներ. յու ղան կա րա տի պեր. կպչուն շեր տեր 
կազ մե րը ամ րաց նե լու հա մար (կազ մա րա րա-
կան գործ). սոսն ձաթղ թիկ ներ կնքե լու հա մար. 
ներ կապ նակ ներ նկա րիչ նե րի հա մար. պան-
տոգ րաֆ ներ (գծագ րա կան գոր ծիք ներ). 
թղթագրե նա կան ապ րանք ներ. մա գա ղա թա-
թուղթ. պաս տել ներ (գու նա մա տիտ ներ). 
ձև վածք ներ կա րի հա մար. տրա ֆա րետ նե րի 
պա տյան ներ. ներ կա րա րա կան գլա նիկ ներ.  
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կտավն եր նկար նե րի հա մար. ներ կա տու փեր 
(դպրո ցա կան պի տույք ներ). պլաստ մաս սա յե 
թա ղանթ ներ փա թե թա վոր ման հա մար. հար մա-
րանք ներ լու սան կար ներ սոսն ձե լու հա մար. 
հե նա կալ ներ լու սան կար նե րի հա մար. լու սա փո-
րագ րան կար ներ. գծագ րեր (կապ տա թուղթ). 
ծալ քագծ ման գոր ծիք ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). ինք նա հոս գրիչ ներ. տրա ֆա րետ-
ներ նկա րե լու հա մար. շաբ լոն ներ. դի ման կար-
ներ. թղթե կաշ պո ներ (դե կո րա տիվ 
ծաղ կա ման ներ). գլա նա տիպ ներ. քար տեր կամ 
թղթյա ժա պա վեն ներ հաշ վիչ մե քե նա նե րի 
ծրագ րե րը գրան ցե լու հա մար. ծա նու ցա տետ-
րեր. թուղթ ռենտ գե նյան նկար նե րի հա մար. 
գծագ րա կան քա նոն ներ. ռեգ լետ ներ (տպագ րա-
կան). կազ մա րա րա կան նյու թեր. գործ ված 
պաս տառ կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մար. թե լեր կազ մա րա րա կան աշ խա տանք-
նե րի հա մար. գործ ված պաս տառ փաս-
տաթղթե րը վե րար տադ րող մե քե նա նե րում 
ներ կով պա տե լու հա մար. գրչա ծայ րեր (գրա սե-
նյա կա յին պա րա գա ներ). ամ սագ րեր (պար բե-
րա կան). թղթե ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ 
գա լան տե րե ա յի կամ մա զե րի զար դե րի. գրա մե-
քե նա նե րի ժա պա վեն ներ. թղթե կամ պլաստ-
մաս սա յե տոպ րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) 
փա թե թա վո րե լու հա մար. բար ձիկ ներ դրոշ մակ-
նիք նե րի հա մար. դպրո ցա կան պի տույք ներ 
(գրա սե նյա կա յին). էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. 
շնոր հա վո րա կան բա ցիկ ներ. ստե ա տիտ (դեր-
ձա կի կա վիճ). գնդի կա վոր գրիչ նե րի գնդիկ ներ. 
սե ղա նի թղթե տակ դիր ներ. տակ դիր-գորգիկներ 
աշ խա տա սե ղա նի հա մար. գրա մե քե նա նե րի 
ստեղ ներ. կնիք նե րի, դրոշ մակ նե րի կա լիչ ներ. 
կնիք նե րի, դրոշ մակ նե րի տու փեր. փոս տա յին 
նա մա կա նիշ ներ. տակ դիր ներ կնիք նե րի, դրոշ-
մակ նիք նե րի, դրոշ մակ նե րի հա մար. թա փան-
ցիկ թա ղանթ ներ (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանք ներ). հար մա րանք ներ գլխա զար դեր 
պատ րաս տե լու հա մար. սոսն ձա նյութ (սո սինձ) 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. սոսն ձող նյու թեր գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար, 
կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն 
երիզ ներ գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. հաս ցե նե րով թի թե ղիկ-
ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե նա նե րի հա մար. ալ մա-

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

ոլորակ ներ ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի 
բռնիչ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). ամ րակ ներ ան ձը հաս տա տող փաս-
տաթղթե րի բռնիչ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). թուղթ բժշկա կան զննման սե ղան-
նե րի հա մար. ատամն ա բու ժա կան սկու տեղ-
նե րի թղթյա ծած կեր. թև քե րով ման կա կան 
թղթյա կրծկալ ներ. թուղթ կտրող գոր ծիք ներ 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). տրա ֆա րետ ներ 
սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի ձև ա վոր ման 
հա մար. ան վա նա կան բա ջեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). շտրիխ կո դե րի ժա պա վեն ներ. 
փայ լեր գրա սե նյա կա յին նպա տակ նե րի հա մար. 
ուղե բեռ նե րի պա հանջ ման թղթե հաշ վե պի-
տակ ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ մաք րե լու 
հա մար. գրքե րի պաշտ պա նիչ կազ մեր. գու նա-
զարդ ման գրքեր.

դաս  20. արկ ղեր խա ղա լիք նե րի հա մար. 
բարձր աթոռ ներ ման կիկ նե րի հա մար. ման-
կա կան քայ լա վար ժան քի սայ լակ ներ. գո վազ-
դա յին նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող փչո վի 
իրեր. պլաստ մաս սա յե բա նա լի-քար տեր առանց 
ծած կագ րի և չմագ նի սա կա նաց ված. ապա կյա 
թի թե ղիկ ներ հա յե լի ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
պլաստ մաս սա յե շար ժան վակ ներ գա լա րա-
վա րա գույր նե րի հա մար. իշոտ նուկ ներ փայտ 
սղո ցե լու հա մար. փայ տե իրեր կա տու նե րի ճան-
կե րը սրե լու հա մար. կա խա թև իկ ներ հա գուս տը 
տե ղա փո խե լու հա մար. ան վա վոր սե ղա նիկ ներ 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար (կա հույք). ա ճյու նա-
սա փոր ներ. հող մա զան գեր (զար դա րանք ներ). 
ներ սի շեր տա վա րա գույր ներ հյու սած փայ տից. 
դրոց ներ գրքե րի հա մար (կա հույք). բար ձիկ ներ 
ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. ներ սի պա տու-
հան նե րի շեր տա վա րա գույր ներ (կա հույք). 
դռան ոչ մե տա ղա կան բռնակ ներ. ձեռ քի հա յե-
լի ներ (հար դար վե լու հա յե լի ներ). գոր գիկ ներ 
ման կա կան ճա ղա փա կոց նե րի հա մար. սրբիչ-
նե րի բռնիչ ներ (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան կլոր 
բռնակ ներ. պա տին ամ րաց րած սե ղան ներ 
երե խա նե րին բա րու րե լու հա մար. բա րու րե լիս 
երե խա նե րի տակ գցե լու փռոց ներ. դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան փա կեր. ներ սի թղթե շեր տա վա-
րա գույր ներ. ներ սի մա նա ծա գործ ված քից շեր-
տա վա րա գույր ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան, ոչ 
էլեկտ րա կան զան գեր. առան ձին կանգ նող միջ-
նա պա տեր (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան պտու-
տա կա վոր կա փա րիչ ներ շշե րի հա մար. դռնե րի 
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ոչ մե տա ղա կան մուր ճիկ ներ. սղո ցա սե ղան ներ 
(կա հույք). փչո վի կա հույք. ոչ մե տա ղա կան ելա-
րան ներ. ոչ մե տա ղա կան բռնա տե ղեր լո գա-
րան նե րի հա մար. անուր ներ ոչ մե տա ղա կան 
խո ղո վակ ներն ամ րա կա պե լու հա մար. ցու ցա-
սե ղան ներ թան կար ժեք իրե րի հա մար. հա տա-
կի գոր գիկ ներ քնե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
բա ցո վի օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար.

դաս  28. խցիկ ներ խա ղագն դակ նե րի 
հա մար. ձկնոր սու թյան ար հես տա կան խայ ծեր. 
հրա պա տիճ ներ խա ղա լիք ատր ճա նակ նե րի 
հա մար. խա ղա լիք ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար. օղակ նե րով խա ղեր. Նոր տար վա 
ար հես տա կան տո նա ծա ռեր. աղեղ ներ նե տաձ-
գու թյան հա մար. պա րա գա ներ աղե ղից ար ձա-
կե լու հա մար. դա հուկ նե րի եզ րակ ներ. ճո ճեր. 
գնդակ ներ խա ղե րի հա մար.  տո նա հան դես-
նե րի փու չիկ ներ. բի լյար դի սե ղան նե րի 
կո ղեզրե րի պահ պա նակ ներ. ճո ճա ձի եր (խա ղա-
 լիք ներ). ձեռ նոց ներ հար վա ծով նե տե լու հա մար 
(խա ղի պա րա գա ներ). ծծակ նե րով շշեր տիկ-
նիկ նե րի հա մար. հե ծան վա յին վար ժա սար քեր. 
բի լյար դի խա ղագն դեր. կա վիճ բի լյար դի 
խա ղա ձո ղե րի (կի յե րի) հա մար. հար մա րանք ներ 
բի լյարդ խա ղա լիս չա փան շե լու հա մար. խա ղա-
փայ տեր. փոքր գնդակ ներ խա ղե րի հա մար. 
խա ղա լիք ներ. կա ռու ցե լու խո րա նար դիկ ներ 
(խա ղա լիք ներ). սահ նակ ներ բոբս լե յի հա մար. 
Սուրբ ծննդյան հրթիռ ներ (երե կույթ նե րի 
անակն կալ ներ). մո մա կալ ներ Նոր տար վա 
տո նա ծա ռե րի հա մար. խա ղագն դեր. սար քեր և 
սար քա վո րումն եր բո ու լին գի հա մար. բռնցքա-
մար տի ձեռ նոց ներ. կեն դա նի նե րի աղիք նե րից 
լա րեր ձեռ նա թի ակ նե րի (ռա կետ նե րի) հա մար. 
մա կան ներ. ձկնոր սա կան կար թեր. օդա պա-
րուկ ներ. կար ժառ ներ օդա պա րուկ նե րի հա մար 
հար մա րանք ներ օդա պա րուկ նե րի պա րան նե րը 
փա թա թե լու հա մար. թի րախ ներ. զան գակ ներ 
Նոր տար վա եղև նի նե րի հա մար. խա ղա հաշ վի 
նի շեր (ժե տոն ներ) խա ղե րի հա մար. խա ղա յին 
կոնստ րուկ տոր ներ. լա րեր ձեռ նա թի ակ նե րի 
(ռա կետ նե րի) հա մար. սպոր տա յին մար զա սար-
քեր. ուժա յին մար զա սար քեր. մանր՝ գե ղե ցիկ 
իրեր երե կույթ նե րի հա մար. վա հա նակ ներ 
(սպոր տա յին ապ րանք ներ). պա յու սակ ներ կրի-
կե տի հա մար. հո կե յի մա կան ներ. շաշ կի (խաղ). 
խա ղա զա ռեր.  էքս պան դեր ներ (վար ժա սար-
քեր). սպոր տա յին սկա վա ռակ ներ. դո մի նո 

(խաղ). շախ մատ. շախ մա տի տախ տակ ներ. 
շաշ կու տախ տակ ներ. խա ղա լիք ատր ճա նակ-
ներ. ան վակ ներ հե ծան վա մար զա սար քե րի 
հա մար. ձկնոր սա կան կո թա վոր ուռ կան ներ. 
անիվն ե րով կամ առանց անիվն ե րի պա յու սակ-
ներ գոլ ֆի հա մար. անակն կալ նե րով խա ղեր 
խա ղար կումն ե րի հա մար. սպոր տա յին ցան ցեր. 
թե նի սի ցան ցեր. դա հու կա կա պեր. տե գեր. 
ձկնոր սա կան լո ղան ներ. սե ղա նի ֆուտ բոլ. 
սպոր տա յին որ սա տե գա յին հրա ցան ներ. ձեռ-
նոց ներ խա ղե րի հա մար. տա րո ղու թյուն ներ, 
բա ժակ ներ խա ղա զա ռե րի հա մար. սպոր տա յին 
սար քեր ծանր ատ լե տի կա յում մարզ վե լու 
հա մար. ձկնոր սա կան կե ռիկ ներ. չխչխկան ներ 
(խա ղա լիք ներ). տնա յին խա ղեր. խա ղեր. ցու-
ցադ րա վա հա նակ ներ թռչող թի րախ նե րի վրա 
կրա կե լու հա մար. ձեռ նա թի ակ ներ (ռա կետ ներ). 
խայ ծեր որ սոր դու թյան կամ ձկնոր սու թյան 
հա մար. ձկնոր սա կան սար քեր. ձկնոր սա կան 
կար թա թե լեր. մահ ճա կալ ներ տիկ նիկ նե րի 
հա մար. տնակ ներ տիկ նիկ նե րի հա մար. խա մա-
ճիկ ներ. տիկ նիկ ներ. թա տե րա կան դի մակ ներ. 
դի մա կա հան դե սա յին դի մակ ներ. տրանս պոր-
տա յին նմուշ նե րի փոք րա մասշ տաբ մո դել ներ. 
ձկնոր սա կան կո ճեր. լո ղա թա թեր. ձկնոր սա կան 
թար փիկ ներ (ձկնոր սա կան թա կարդ ներ). լո ղա-
վա զան ներ (խա ղա յին և սպոր տա յին իրեր). 
ար հես տա կան ձյուն Նոր տար վա եղև նի նե րի 
հա մար. նե տե լու սպոր տա յին հար մա րանք ներ. 
ան վա վոր չմուշկ ներ. չմուշկ ներ. փո կի կա շի 
(դա հուկ նե րի հե նա մա կե րև ույթ նե րի հա մար). 
կա վե աղավն ի ներ (թի րախ ներ). սեր ֆին գի 
տախ տակ ներ. տիկ նիկ նե րի հա գուստ. տիկ նիկ-
նե րի սե նյակ ներ. սար քեր աճ պա րա րու թյան 
ցու ցադր ման հա մար. կեգ լի (խաղ). ձկնոր սա-
կան կար թա թե լեր կեն դա նի նե րի աղիք նե րից. 
պատ վածք ներ դա հուկ նե րի հե նա մա կե րև ույթ-
նե րի հա մար. դա հուկ ներ. սե ղա նի թե նի սի 
սե ղան ներ. հո լեր (խա ղա լիք ներ). սահ նակ ներ 
(սպոր տա յին ապ րանք ներ). տրիկտ րակ (սե ղա-
նի խաղ) նար դի. ինք նագ լոր ներ (խա ղա լիք ներ). 
փետ րագն դակ ներ բադ մին տո նի հա մար. 
օդաճն շա կան խա ղա լիք ատր ճա նակ ներ. հրա-
պա տիճ ներ (խա ղա լիք ներ). տո նա ծա ռե րի զար-
դա րանք ներ, բա ցա ռու թյամբ լամ պե րի, մո մե րի 
և հրու շա կե ղե նի. տակ դիր ներ Նոր տար վա 
եղև նի նե րի հա մար. բի լյար դի խա ղա փայ տեր 
(կի յեր). բի լյար դի խա ղա ձո ղե րի (կի յե րի) ծայ-
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րա պա նակ ներ. բի լյար դի սե ղան ներ. կան-
խավճա րով աշ խա տող բի լի ար դի սե ղան ներ. 
կա յակ ներ սեր ֆին գի հա մար. առա գաս տա վոր 
տախ տակ ներ սեր ֆին գի հա մար. դել տապ լան-
ներ. սար քեր խա ղե րի հա մար. մարմն ա մար զա-
կան հար մա րանք ներ. սու սե րա մար տի զեն քեր. 
սու սե րա մար տի դի մակ ներ. սու սե րա մար տի 
ձեռ նոց ներ. բեյս բո լի ձեռ նոց ներ. լեռ նագ նա ցա-
կան ուսա փո կեր. արմն կա կալ ներ (սպոր տա յին 
ապ րանք ներ). ծնկա կալ ներ (սպոր տա յին 
ապ րանք ներ). շար ժա կան մա սե րով խա ղա լիք-
ներ. պա րապ լան ներ. պաշտ պա նիչ մի ջա դիր-
ներ (սպոր տա յին հան դեր ձան քի տար րեր). 
ան վա վոր տախ տակ ներ սա հե լու հա մար. տո բո-
գան ներ (խա ղա լիք ներ). զսպա նակ վող տախ-
տակ ներ (սպոր տա յին պա րա գա ներ). թավ շե 
ար ջուկ ներ. ջրա յին դա հուկ ներ. գոլ ֆի ձեռ նոց-
ներ. խայ ծին դիպ չե լու, վերց նե լու ազ դան շա նիչ-
ներ (ձկնոր սա կան պա րա գա ներ). խայ ծը 
բռնե լու տվիչ ներ (ձկնոր սա կան պա րա գա ներ). 
սե ղա նի խա ղեր. տո նա վա ճա ռա յին կա րու սել-
ներ. թռչող սկա վա ռակ ներ (խա ղա լիք ներ). պայ-
տեր խա ղե րի հա մար. մահ ջոնգ. թավ շյա 
խա ղա լիք ներ. հար մա րանք ներ օճա ռի պղպջակ-
ներ բաց թող նե լու հա մար (խա ղա լիք ներ). 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ (խա ղա լիք ներ). 
մա կա նա մար զու թյան մա հակ ներ. թի թեռ նա-
ցան ցեր. պա տյան ներ հա տուկ նա խագծ ված 
դա հուկ նե րի հա մար. փո կեր առա գաս տով 
տախ տակ նե րի հա մար. գլուխ կոտ րուկ ներ՝ 
կազմ ված պատ կեր ներ կազ մող տար րե րի 
հա վա քա ծու ից (փազլ ներ). կայ մեր առա գաս-
տով տախ տակ նե րի հա մար. ներ կա փո շե ցիր-
ներ (սպոր տա յին պա րա գա ներ) ներ կագն դա կով 
խա ղի հա մար զենք (սպոր տա յին պա րա գա ներ). 
ներ կագն դակ նե րով խա ղի գնդիկ ներ (ներ-
կագն դակ նե րով խա ղի փամ փուշտ ներ) (սպոր-
տա յին ապ րանք ներ). փո կեր սեր ֆին գի 
տախ տակ նե րի հա մար. սար քեր թե նի սի 
գնդակ ներ նե տե լու հա մար. մեկ նար կի բլոկ ներ 
սպոր տի հա մար. գնդեր ձյան փա թիլ նե րով. 
փո կեր ծանր ատ լե տի կա յով պա րա պող նե րի 
հա մար (սպոր տա յին ապ րանք ներ). բո դի բորդ-
ներ. բին գո յի քար տեր. հար մա րանք ներ հո ղի 
գնդե րը տե ղը դնե լու հա մար (գոլ ֆի պա րա գա-
ներ). հրա պու րաշ վիկ ներ որ սի հա մար. ռու լետ-
կա նե րի (պտու տա խա ղե րի) անիվն եր. 
մի ա սա  հու կա վոր ան վա վոր չմուշկ ներ. պի նատ-

ներ. կա խո վի տան ձիկ ներ. ռա դի ո կա ռա վար-
վող խա ղա լիք մե քե նա ներ. մար զիկ նե րի կող մից 
օգ տա գործ վող բև եկ նա խեժ. ձյու նա մու ճակ ներ. 
պար սա տիկ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). 
կան խավ ճա րով աշ խա տող խա ղա յին ավ տո-
մատ ներ. գե ղա դի տակ ներ. խա ղաթղ թեր. կոն-
ֆե տի ներ. էլեկտ րո նա յին թի րախ ներ. հո տա վետ 
խայ ծեր որ սոր դու թյան և ձկնոր սու թյան հա մար. 
կա մուֆ լյա ժա յին էկ րան ներ (սպոր տա յին 
ապ րանք ներ). սպոր տա յին ձգող կի սա վար տիք-
ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). սնո ու բորդ ներ. 
փոք րա մասշ տաբ հա վա քո վի մո դել ներ (խա ղա-
լիք ներ). պա չին կո ներ. ժու մար (լեռ նագ նա ցա-
կան հան դեր ձանք). խա ղա յին ավ տո մատ ներ 
մո լե խա ղե րի հա մար. սլոտ-մե քե նա ներ (խա ղա-
յին ավ տո մատ ներ). տո նա կան թղթե գլխարկ-
ներ. պա հող տախ տակ ներ լո ղի հա մար. 
խա ղա հաշ վի նի շեր մո լա խա ղե րի հա մար. 
ջնջվող, քեր վող շեր տով վի ճա կա հա նու թյան 
տոմ սեր, սքրեչ-քար տեր վի ճա կա հա նու թյան 
հա մար. փա փուկ խա ղա լիք ներ. ցատ կա հար-
թակ ներ (բա տուտ ներ). ձո ղեր ցատ կե լու հա մար. 
թև ա կա պեր լո ղի հա մար. լո ղի գո տի ներ. լո ղի 
բաճ կո նակ ներ. ավ տո մատ ներ տե սա խա ղե րի 
հա մար. հե ղու կա բյու րե ղա յին էկ րան նե րով դյու-
րա կիր խա ղեր. ար կա դա յին ավ տո մատ ներ 
տե սա խա ղե րի հա մար. խա ղե րի կոն սոլ նե րի 
կա ռա վար ման վա հա նակ ներ. մո դել ներ (խա ղա-
լիք ներ) ման րա կերտ ներ (խա ղա լիք ներ). խա ղա-
լիք պատ կե րա քան դակ ներ. մե քե նա ներ 
գնդակ ներ նե տե լու հա մար. մարմն ա մար զա-
կան մար զագն դեր. դի մակ ներ (խա ղա լիք ներ). 
մատ րյոշ կա տիկ նիկ ներ. խա ղե րի կա ռա վար-
ման վա հա նակ ներ. պա յու սակ-սայ լակ ներ 
գոլ ֆի հա մար. սեր ֆին գի թի ա վա րե լու տախ-
տակ ներ. օդա յին մո դել նե րի թռիչ քի հո լակ ներ և 
կա յու նա րար ներ. խա ղա ղե կեր տե սա խա ղե րի 
հա մար. խա ղա յին կոն սոլ նե րի էկ րան նե րի 
պաշտ պա նիչ ժա պա վեն ներ. դրոն ներ (խա ղա-
լիք ներ). խա ղա լիք ռո բոտ ներ. խա ղագն դակ-
նե րի օդամղ ման պոմ պե րի ասեղ ներ. պոմ պեր 
հա տուկ հար մա րեց ված խա ղագն դակ նե րի 
հա մար. ման կիկ նե րի ֆի զի կա կան զար գաց ման 
հա մար նա խա տես ված գոր գեր. թավ շյա խա ղա-
լիք ներ հար մար ծած կո ցով. եռա նիվ խա ղա լիք 
հե ծա նիվն եր մա նուկ նե րի հա մար. կոս մե տի կա-
կան մի ջոց ներ նմա նա կող խա ղա լիք ներ. փչո վի 
լո ղան ներ լո ղա վա զա նում լո ղա լու հա մար. 
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գե ղար վես տա կան մարմն ա մար զու թյան ժա պա-
վեն ներ. շրխկան ներ երե կույթ նե րի հա մար. 
խա ղա լիք ծե փոն ներ ծե փա կերտ ման հա մար. 
խա ղա լիք խմո րա զանգ ված. շար ժա կան խա ղեր 
և խա ղա լիք ներ, որոնք նե րա ռում են հե ռա հա-
ղոր դակ ցու թյան գոր ծա ռույթ ներ. բու մե րանգ-
ներ. առևտ րա յին քար տեր խա ղե րի հա մար. 
գոտ կա տե ղի հա մար վար ժու թյուն նե րի գո տի-
ներ. լո ղա թև եր ջրա սուզ ման հա մար. թա ղան-
թա վոր ձեռ նոց ներ լո ղա լու հա մար. փչո վի 
խա ղա լիք ներ լո ղա վա զան նե րի հա մար. ան վա-
վոր դա հուկ ներ. դա հու կա յին փայ տեր. փայ տեր 
ան վա վոր դա հուկ նե րի հա մար. յո գա յի ճո ճեր. 
խա ղա յին վրան ներ. տե սա խա ղե րի կցուրդ ներ.  
տե սա խա ղե րի ձեռ քի կցուրդ ներ. խա ղատ նակ-
ներ երե խա նե րի հա մար. պաշտ պա նիչ ամոր-
ձա կալ ներ սպոր տի հա մար. պի տակ ներ գոլ ֆի 
պա յու սակ նե րի հա մար. սահ նակ ներ սկե լե տո նի 
հա մար. պա տյան ներ հա տուկ նա խագծ ված 
սեր ֆին գի տախ տակ նե րի հա մար. հա կասթ րես 
խա ղա լիք ներ.

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. 
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 
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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). չո ու 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 
թանձ րա մո քանք (սո ուս ներ). մի սո. հա ցա հա-
տիկ նե րի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի 
հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի 
շի լա. եգիպ տա ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման 
փո շի. կե րակ րի սո դա (նատ րի ու մի բի կար-
բո նատ սննդի հա մար). պա հա ծո յաց ված 
բան ջա րա նո ցա յին խո տեր (հա մե մունք ներ). 
արիշ տա յի (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. 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  38. ռա դի ո հե ռար ձա կում. հա ղոր-
դագրու 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-
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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 դիո-
հե ռա խո սա կապ. հա մա կարգ չա յին տեր մի-
նալ նե րով իրա գործ վող կապ. հա մա կարգ չի 
մի ջո ցով հա ղոր դագ րու թյուն նե րի և պատ կեր-
նե րի փո խան ցում. էլեկտ րո նա յին նա մակ նե րի 
հա ղոր դում. ֆաք սի մի լա յին կապ. հե ռա հա-
ղոր դակ ցու թյան ոլոր տում տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. փեյ ջին գա յին ծա ռա յու թյուն 
(ռա դի ո յի, հե ռա խո սի կամ էլեկտ րո նա յին կա պի 
այլ մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ). հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի փո խանց ման ապա րա տու րա յի 
վար ձույթ. օպ տի կա թել քա յին կապ. ֆաք սի մի-
լա յին ապա րատ նե րի վար ձույթ. մո դեմն ե րի 
վար ձույթ. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան կա պի սար-
քա վոր ման վար ձույթ. հե ռա խո սա յին ապա-
րատ նե րի վար ձույթ. ար բա նյա կա յին կապ. 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի էլեկտ րո նա յին տախ-
տակ (հե ռա հա ղոր դակ ցա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ). ին տեր նե տին հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
մի աց ման ապա հո վում. հե ռա հա ղոր դակ ցա-
կան մի ա ցումն ե րի և եր թու ղա վոր ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. հե ռա կոն ֆե րանս ներ. ին տեր նետ 
մուտ քի ապա հո վում. հա մա ցան ցի հա սա նե-
լի ու թյան ժա մա նա կի վար ձույթ. հե ռուս տա-
խա նութ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող 
հե ռա հա ղոր դակ ցա կան կա պու ղի նե րի ապա-
հո վում. ին տեր նե տում բա նա վե ճա յին հա մա-
ժո ղովն ե րի հա սա նե լի ու թյան ապա հո վում. 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար մուտ քի ապա հո վում. 
ձայ նա յին փոս տի ծա ռա յու թյուն ներ. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ նե րի առ ցանց փո խան ցում. թվա-
յին ֆայ լե րի հա ղոր դում. ան լար հե ռար ձա կում. 
տե սա կոն ֆե րանս նե րի հա մար կա պի ծա ռա յու-
թյուն նե րի տրա մադ րում. առ ցանց հա մա ժո ղով-
նե րի ապա հո վում, տրա մադ րում. տվյալ նե րի 
հոս քի փո խան ցում. ռա դի ո կապ. տե սա հա ղոր-
դում ըստ պա հան ջի. փոդ քաս թի հա ղոր դում. 
սմարթ ֆոն նե րի վար ձույթ. 

դաս  41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-
ճան քի (ատ րակ ցի ոն նե րի) զբո սայ գի նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. կեն դա նի նե րի վար ժե ցում.  կի նե մա-
տոգ րա ֆի ա կան սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. 
հա մեր գա վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կի նոս-
տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.  կրկե սա յին 

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

նիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա նու թյուն 
ժես տե րի լեզ վից. տե սագրում. միկ րո ֆիլ մե րի 
ստեղ ծում. տոմ սե րի բաշխ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
(զվար ճանք, ժա մանց). տեքս տե րի խմբագ րում. 
հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
գե ղա գիր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հրա պա րա-
կումն ե րի ման րա կեր տում, բա ցա ռու թյամբ 
գո վազ դա յին նե րի. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու-
թյան կազ մա կեր պում ժա ման ցի նպա տա կով. 
մար զիչ նե րի, դաս ուսույց նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ (ուսու ցում). սպոր տա յին հրա պա րակ նե րի 
վար ձույթ. դիսկ-ժո կեյ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
բա նա վոր թարգ մա նու թյուն ներ. ան հա տա կան 
մար զիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ֆիթ նես-դաս 
երի անց կա ցում. մաս նա գի տա կան վե րա պատ-
րաս տում. երաժշ տա կան ար տադրան քի թո ղար-
կում. խա ղա լիք նե րի վար ձույթ. խա ղա սար քե րի 
վար ձույթ. դպրոց նե րի կող մից մա տուց վող 
կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ բեռ նե լի երաժշ-
տու թյան առ ցանց տրա մադ րում. ոչ բեռ նե լի 
տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ րում. կրկնու-
սույ ցի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթա կան ոչ վիր տու ալ 
ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
եր գա հան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա տե-
սա յին և կի նոս ցե նար նե րի գրում. զբո սա վա րի 
(գի դի) ծա ռա յու թյուն ներ. սի մու լյա տո րի մի ջո-
ցով մա տուց վող ուսու ցում. չբեռն վող ֆիլ մե րի 
տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» 
ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. չբեռն վող հե ռուս տա-
տե սա յին ծրագ րե րի տրա մադ րում «տե սա-
նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. 
սա դո (ճա պո նա կան թե յի ծի սա կար գի ուսու-
ցում). այ կի դո յի ուսու ցում. ար վես տի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րի վար ձույթ. սե նյա կա յին 
ակ վա րի ումն ե րի վար ձույթ. լեռ նա յին զբո սաշր-
ջու թյան իրա կա նա ցում զբո սա վա րի ուղեկ ցու-
թյամբ.  զգես տա վոր ված դի մա կա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում զվար ճու թյուն նե րի հա մար. 
գե ղար վես տի պատ կե րաս րահ նե րի կող մից 
ներ կա յաց վող մշա կու թա յին, կրթա կան կամ 
ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կի նո վար ձույթ. 
նո ու հա ուի փո խան ցում (ուսու ցում). հա տուկ 
պա հանջ նե րով օգ նա կան նե րի կող մից տրա-
մադր վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձյու-
դո յի ուսու ցում. դրոն նե րի օդա նա վա վար ման 
որա կա վոր ման քննու թյուն նե րի անց կաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին օպե րա տոր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
տե սա նյու թե րի խմբագր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. լու սա տեխ նիկ նե րի 
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ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին նե րի. օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի 
տրա մադ րում զվար ճան քի կամ մշա կու թա յին 
նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա-
նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու թյուն նե րի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. ուսուց ման նմա-
նա կիչ նե րի վար ձույթ. ֆի զի կա կան պատ րաստ-
վա ծու թյան գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ուսուց ման նպա տակ նե րով. դեմ քի վրա նկա րե-
լու ծա ռա յու թյուն ներ.

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

____________________

(210) 20210244  (111) 32973
(220) 15.02.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 15.02.2031
(730) Ամարաս Վլադիմիրի Գասպարյան, 
Երևան, Ադոնցի 8, բն. 37, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ մանուշակագույն, ոսկեգույն, դեղին, բաց և 
մուգ մոխրագույն, սև, սպիտակ, գազարագույն, 
կարմիր, բաց և մուգ վարդագույն, բաց և մուգ 
կապույտ, կանաչ և շագանակագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) 

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

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

րեր. թուղթ ռենտ գե նյան նկար նե րի հա մար. 
գծագ րա կան քա նոն ներ. ռեգ լետ ներ (տպագ րա-
կան). կազ մա րա րա կան նյու թեր. գործ ված 
պաս տառ կազ մա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մար. թե լեր կազ մա րա րա կան աշ խա տանք-
նե րի հա մար. գործ ված պաս տառ փաս տաթղ-
թե րը վե րար տադ րող մե քե նա նե րում ներ կով 
պա տե լու հա մար. գրչա ծայ րեր (գրա սե նյա կա-
յին պա րա գա ներ). ամ սագ րեր (պար բե րա կան). 
թղթե ժա պա վեն ներ, բա ցա ռու թյամբ գա լան տե-
րե ա յի կամ մա զե րի զար դե րի. գրա մե քե նա նե րի 
ժա պա վեն ներ. թղթե կամ պլաստ մաս սա յե 
տոպ րակ ներ (ծրար ներ, կա պոց ներ) փա թե թա-
վո րե լու հա մար. բար ձիկ ներ դրոշ մակ նիք նե րի 
հա մար. դպրո ցա կան պի տույք ներ (գրա սե նյա-
կա յին). էջա նիշ ներ գրքե րի հա մար. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ ներ. ստե ա տիտ (դեր ձա կի 
կա վիճ). գնդի կա վոր գրիչ նե րի գնդիկ ներ. 
սե ղա նի թղթե տակ դիր ներ. տակ դիր-գորգիկներ 
աշ խա տա սե ղա նի հա մար. գրա մե քե նա նե րի 
ստեղ ներ. կնիք նե րի, դրոշ մակ նե րի կա լիչ ներ. 
կնիք նե րի, դրոշ մակ նե րի տու փեր. փոս տա յին 
նա մա կա նիշ ներ. տակ դիր ներ կնիք նե րի, դրոշ-
մակ նիք նե րի, դրոշ մակ նե րի հա մար. թա փան-
ցիկ թա ղանթ ներ (գրա սե նյա կա յին 
ապ րանք ներ). հար մա րանք ներ գլխա զար դեր 
պատ րաս տե լու հա մար. սոսն ձա նյութ (սո սինձ) 
գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ-
նե րի հա մար. սոսն ձող նյու թեր գրա սե նյա կա յին 
կամ կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար, 
կպչուն ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն 
երիզ ներ գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. հաս ցե նե րով թի թե ղիկ-
ներ հաս ցե ատ պիչ մե քե նա նե րի հա մար. ալ մա-
նախ ներ. օրա ցույց ներ. օս լա յի շրեշ (սոսն ձող 
նյութ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին նպա-
տակ նե րի հա մար. նկա րե լու վրձին ներ. ինք նա-
սոսնձ վող ժա պա վեն ներ գրա սե նյա կա յին կամ 
կեն ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. գրա սե-
նյա կա յին ռե տին ներ. ման կա կան թղթե 
կրծկալներ. ստվա րա թուղթ փայ տա նյու թից 
(գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թուղթ փայ տա-
զանգ վա ծից. թղթե կամ ստվա րաթղ թե տու փեր. 
դրոց ներ գրիչ նե րի և մա տիտ նե րի հա մար. 
թղթե կամ ստվա րաթղ թե փա թաթ վածք ներ 
շշե րի հա մար. գրա ֆին նե րի թղթե տակ դիր ներ. 
ծա նու ցագ րեր (գրա սե նյա կա յին). պղպջա կա-
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վոր պլաստ մաս սա յե թեր թեր փա թե թա վոր ման 
կամ կշռա բաշխ ման հա մար. թղթե դրոշ ներ. 
թղթի ման րա տիչ ներ գրա սե նյա կա յին նպա-
տակ նե րի հա մար. վե րա կանգն ված թա ղան թա-
նյու թից թեր թեր փա թե թա վոր ման հա մար. 
գրա սե ղա նի պա հա րան ներ գրա սե նյա կա յին 
պի տույք նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին պա րա-
գա ներ). սո սինձ ներ գրա սե նյա կա յին կամ կեն-
ցա ղա յին նպա տակ նե րի հա մար. թուղթ կտրե լու 
դա նակ ներ (նա մակ բա ցե լու). թղթե կամ 
պլաստ մաս սա յե տոպ րակ ներ աղ բի հա մար. 
մա տիտ սրե լու հար մա րանք ներ (էլեկտ րա կան 
կամ ոչ էլեկտ րա կան). թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ 
գրի մը հե ռաց նե լու հա մար. սե ղա նի թղթե ան ձե-
ռո ցիկ ներ. թղթե ան ձե ռո ցիկ ներ սե ղա նի սպաս-
քի տակ դնե լու հա մար. գծագ րա կան 
ան կյու նա քա նոն ներ. ռեյս շի նա ներ (գծագ րա-
կան T-աձև քա նոն ներ). գրչա կո թեր. գրե նա կան 
պի տույք նե րի հա վա քա կազ մեր (գրա սե նյա կա-
յին պի տույք ներ). թա նա քա յին պա րա գա ներ. 
գրա սար քեր. ձե ռագ րե րի նմուշ ներ. շշե րի 
փա թեթ վածք թղթից կամ ստվա րաթղ թից. ցու-
ցա տախ տակ ներ թղթից կամ ստվա րաթղ թից 
հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար. թղթե սրբիչ ներ 
ձեռ քե րի հա մար. թղթե երեսսր բիչ ներ. թղթից 
կամ ստվա րաթղ թից պի տակ ներ. փո րագ րա-
կան ասեղ ներ օֆորտ նե րի հա մար. վիս կո զից 
թեր թեր փա թե թա վոր ման հա մար. բու սա խեժ 
(սո սինձ ներ) գրա սե նյա կա յին կամ կեն ցա ղա յին 
նպա տակ նե րի հա մար. կպչուն պաս տառ գրա-
սե նյա կա յին նպա տակ նե րի հա մար. ձկան 
սո սինձ. տոպ րակ ներ միկ րո ա լի քա յին վա ռա րա-
նում սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. թղթե 
զտիչ ներ սուր ճի հա մար. ձգուն (էլաս տիկ) պլաս-
տիկ թա ղանթ ներ դար սակ ման հա մար. թղթե 
կամ ստվա րաթղ թե ցու ցա նակ ներ. ինք նա-
սոսնձ վող պի տակ ներ (գրա սե նյա կա յին). կազ-
մա րա րա կան մե քե նա ներ և հար մա րանք ներ 
(գրա սե նյա կա յին սար քա վո րանք). կո միքս նե րի 
գրքույկ ներ. գրա սե նյա կա յին թուղթ. վճա րագ-
րե րի գրքույկ նե րի բռնիչ ներ. ձո ղիկ ներ տու շով 
գրե լու հա մար. թա նա քա քա րեր (թա նա քա պա-
հոց). երաժշ տա կան բա ցիկ ներ. տե ղե կագ րեր. 
փա թե թա վոր ման նյու թեր պատ րաստ ված օս լա-
յից. մո մած թղթեր. անձ նագ րե րի կազ մեր. գրե-
լու վրձին ներ. գրե լու պի տույք ներ. թուղթ 
պա հա րան նե րի արկ ղե րի հա մար (բու րա վե-
տաց ված կամ ոչ). վար կա յին քար տե րի ոչ 

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

դաս  20. արկ ղեր խա ղա լիք նե րի հա մար. 
բարձր աթոռ ներ ման կիկ նե րի հա մար. ման-
կա կան քայ լա վար ժան քի սայ լակ ներ. գո վազ-
դա յին նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող փչո վի 
իրեր. պլաստ մաս սա յե բա նա լի-քար տեր առանց 
ծած կագ րի և չմագ նի սա կա նաց ված. ապա կյա 
թի թե ղիկ ներ հա յե լի ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
պլաստ մաս սա յե շար ժան վակ ներ գա լա րա-
վա րա գույր նե րի հա մար. իշոտ նուկ ներ փայտ 
սղո ցե լու հա մար. փայ տե իրեր կա տու նե րի ճան-
կե րը սրե լու հա մար. կա խա թև իկ ներ հա գուս տը 
տե ղա փո խե լու հա մար. ան վա վոր սե ղա նիկ ներ 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար (կա հույք). ա ճյու նա-
սա փոր ներ. հող մա զան գեր (զար դա րանք ներ). 
ներ սի շեր տա վա րա գույր ներ հյու սած փայ տից. 
դրոց ներ գրքե րի հա մար (կա հույք). բար ձիկ ներ 
ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. ներ սի պա տու-
հան նե րի շեր տա վա րա գույր ներ (կա հույք). 
դռան ոչ մե տա ղա կան բռնակ ներ. ձեռ քի հա յե-
լի ներ (հար դար վե լու հա յե լի ներ). գոր գիկ ներ 
ման կա կան ճա ղա փա կոց նե րի հա մար. սրբիչ-
նե րի բռնիչ ներ (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան կլոր 
բռնակ ներ. պա տին ամ րաց րած սե ղան ներ 
երե խա նե րին բա րու րե լու հա մար. բա րու րե լիս 
երե խա նե րի տակ գցե լու փռոց ներ. դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան փա կեր. ներ սի թղթե շեր տա վա-
րա գույր ներ. ներ սի մա նա ծա գործ ված քից շեր-
տա վա րա գույր ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան, ոչ 
էլեկտ րա կան զան գեր. առան ձին կանգ նող միջ-
նա պա տեր (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան պտու-
տա կա վոր կա փա րիչ ներ շշե րի հա մար. դռնե րի 
ոչ մե տա ղա կան մուր ճիկ ներ. սղո ցա սե ղան ներ 
(կա հույք). փչո վի կա հույք. ոչ մե տա ղա կան ելա-
րան ներ. ոչ մե տա ղա կան բռնա տե ղեր լո գա-
րան նե րի հա մար. անուր ներ ոչ մե տա ղա կան 
խո ղո վակ ներն ամ րա կա պե լու հա մար. ցու ցա-
սե ղան ներ թան կար ժեք իրե րի հա մար. հա տա-
կի գոր գիկ ներ քնե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
բա ցո վի օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար.

դաս  28. խցիկ ներ խա ղագն դակ նե րի 
հա մար. ձկնոր սու թյան ար հես տա կան խայ ծեր. 
հրա պա տիճ ներ խա ղա լիք ատր ճա նակ նե րի 
հա մար. խա ղա լիք ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար. օղակ նե րով խա ղեր. Նոր տար վա 
ար հես տա կան տո նա ծա ռեր. աղեղ ներ նե տաձ-

գու թյան հա մար. պա րա գա ներ աղե ղից ար ձա-
կե լու հա մար. դա հուկ նե րի եզ րակ ներ. ճո ճեր. 
գնդակ ներ խա ղե րի հա մար.  տո նա հան դես-
նե րի փու չիկ ներ. բի լյար դի սե ղան նե րի 
կո ղեզրե րի պահ պա նակ ներ. ճո ճա ձի եր (խա ղա-
լիք ներ). ձեռ նոց ներ հար վա ծով նե տե լու հա մար 
(խա ղի պա րա գա ներ). ծծակ նե րով շշեր տիկ-
նիկ նե րի հա մար. հե ծան վա յին վար ժա սար քեր. 
բի լյար դի խա ղագն դեր. կա վիճ բի լյար դի 
խա ղա ձո ղե րի (կի յե րի) հա մար. հար մա րանք ներ 
բի լյարդ խա ղա լիս չա փան շե լու հա մար. խա ղա-
փայ տեր. փոքր գնդակ ներ խա ղե րի հա մար. 
խա ղա լիք ներ. կա ռու ցե լու խո րա նար դիկ ներ 
(խա ղա լիք ներ). սահ նակ ներ բոբս լե յի հա մար. 
Սուրբ ծննդյան հրթիռ ներ (երե կույթ նե րի 
անակն կալ ներ). մո մա կալ ներ Նոր տար վա 
տո նա ծա ռե րի հա մար. խա ղագն դեր. սար քեր և 
սար քա վո րումն եր բո ու լին գի հա մար. բռնցքա-
մար տի ձեռ նոց ներ. կեն դա նի նե րի աղիք նե րից 
լա րեր ձեռ նա թի ակ նե րի (ռա կետ նե րի) հա մար. 
մա կան ներ. ձկնոր սա կան կար թեր. օդա պա-
րուկ ներ. կար ժառ ներ օդա պա րուկ նե րի հա մար 
հար մա րանք ներ օդա պա րուկ նե րի պա րան նե րը 
փա թա թե լու հա մար. թի րախ ներ. զան գակ ներ 
Նոր տար վա եղև նի նե րի հա մար. խա ղա հաշ վի 
նի շեր (ժե տոն ներ) խա ղե րի հա մար. խա ղա յին 
կոնստ րուկ տոր ներ. լա րեր ձեռ նա թի ակ նե րի 
(ռա կետ նե րի) հա մար. սպոր տա յին մար զա սար-
քեր. ուժա յին մար զա սար քեր. մանր՝ գե ղե ցիկ 
իրեր երե կույթ նե րի հա մար. վա հա նակ ներ 
(սպոր տա յին ապ րանք ներ). պա յու սակ ներ կրի-
կե տի հա մար. հո կե յի մա կան ներ. շաշ կի (խաղ). 
խա ղա զա ռեր.  էքս պան դեր ներ (վար ժա սար-
քեր). սպոր տա յին սկա վա ռակ ներ. դո մի նո 
(խաղ). շախ մատ. շախ մա տի տախ տակ ներ. 
շաշ կու տախ տակ ներ. խա ղա լիք ատր ճա նակ-
ներ. ան վակ ներ հե ծան վա մար զա սար քե րի 
հա մար. ձկնոր սա կան կո թա վոր ուռ կան ներ. 
անիվն ե րով կամ առանց անիվն ե րի պա յու սակ-
ներ գոլ ֆի հա մար. անակն կալ նե րով խա ղեր 
խա ղար կումն ե րի հա մար. սպոր տա յին ցան ցեր. 
թե նի սի ցան ցեր. դա հու կա կա պեր. տե գեր. 
ձկնոր սա կան լո ղան ներ. սե ղա նի ֆուտ բոլ. 
սպոր տա յին որ սա տե գա յին հրա ցան ներ. ձեռ-
նոց ներ խա ղե րի հա մար. տա րո ղու թյուն ներ, 
բա ժակ ներ խա ղա զա ռե րի հա մար. սպոր տա յին 
սար քեր ծանր ատ լե տի կա յում մարզ վե լու 
հա մար. ձկնոր սա կան կե ռիկ ներ. չխչխկան ներ 
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(խա ղա լիք ներ). տնա յին խա ղեր. խա ղեր. ցու-
ցադ րա վա հա նակ ներ թռչող թի րախ նե րի վրա 
կրա կե լու հա մար. ձեռ նա թի ակ ներ (ռա կետ ներ). 
խայ ծեր որ սոր դու թյան կամ ձկնոր սու թյան 
հա մար. ձկնոր սա կան սար քեր. ձկնոր սա կան 
կար թա թե լեր. մահ ճա կալ ներ տիկ նիկ նե րի 
հա մար. տնակ ներ տիկ նիկ նե րի հա մար. խա մա-
ճիկ ներ. տիկ նիկ ներ. թա տե րա կան դի մակ ներ. 
դի մա կա հան դե սա յին դի մակ ներ. տրանս պոր-
տա յին նմուշ նե րի փոք րա մասշ տաբ մո դել ներ. 
ձկնոր սա կան կո ճեր. լո ղա թա թեր. ձկնոր սա կան 
թար փիկ ներ (ձկնոր սա կան թա կարդ ներ). լո ղա-
վա զան ներ (խա ղա յին և սպոր տա յին իրեր). 
ար հես տա կան ձյուն Նոր տար վա եղև նի նե րի 
հա մար. նե տե լու սպոր տա յին հար մա րանք ներ. 
ան վա վոր չմուշկ ներ. չմուշկ ներ. փո կի կա շի 
(դա հուկ նե րի հե նա մա կե րև ույթ նե րի հա մար). 
կա վե աղավն ի ներ (թի րախ ներ). սեր ֆին գի 
տախ տակ ներ. տիկ նիկ նե րի հա գուստ. տիկ նիկ-
նե րի սե նյակ ներ. սար քեր աճ պա րա րու թյան 
ցու ցադր ման հա մար. կեգ լի (խաղ). ձկնոր սա-
կան կար թա թե լեր կեն դա նի նե րի աղիք նե րից. 
պատ վածք ներ դա հուկ նե րի հե նա մա կե րև ույթ-
նե րի հա մար. դա հուկ ներ. սե ղա նի թե նի սի 
սե ղան ներ. հո լեր (խա ղա լիք ներ). սահ նակ ներ 
(սպոր տա յին ապ րանք ներ). տրիկտ րակ (սե ղա-
նի խաղ) նար դի. ինք նագ լոր ներ (խա ղա լիք ներ). 
փետ րագն դակ ներ բադ մին տո նի հա մար. 
օդաճն շա կան խա ղա լիք ատր ճա նակ ներ. հրա-
պա տիճ ներ (խա ղա լիք ներ). տո նա ծա ռե րի զար-
դա րանք ներ, բա ցա ռու թյամբ լամ պե րի, մո մե րի 
և հրու շա կե ղե նի. տակ դիր ներ Նոր տար վա 
եղև նի նե րի հա մար. բի լյար դի խա ղա փայ տեր 
(կի յեր). բի լյար դի խա ղա ձո ղե րի (կի յե րի) ծայ-
րա պա նակ ներ. բի լյար դի սե ղան ներ. կան-
խավճա րով աշ խա տող բի լի ար դի սե ղան ներ. 
կա յակ ներ սեր ֆին գի հա մար. առա գաս տա վոր 
տախ տակ ներ սեր ֆին գի հա մար. դել տապ լան-
ներ. սար քեր խա ղե րի հա մար. մարմն ա մար զա-
կան հար մա րանք ներ. սու սե րա մար տի զեն քեր. 
սու սե րա մար տի դի մակ ներ. սու սե րա մար տի 
ձեռ նոց ներ. բեյս բո լի ձեռ նոց ներ. լեռ նագ նա ցա-
կան ուսա փո կեր. արմն կա կալ ներ (սպոր տա յին 
ապ րանք ներ). ծնկա կալ ներ (սպոր տա յին 
ապ րանք ներ). շար ժա կան մա սե րով խա ղա լիք-
ներ. պա րապ լան ներ. պաշտ պա նիչ մի ջա դիր-
ներ (սպոր տա յին հան դեր ձան քի տար րեր). 
ան վա վոր տախ տակ ներ սա հե լու հա մար. տո բո-

գան ներ (խա ղա լիք ներ). զսպա նակ վող տախ-
տակ ներ (սպոր տա յին պա րա գա ներ). թավ շե 
ար ջուկ ներ. ջրա յին դա հուկ ներ. գոլ ֆի ձեռ նոց-
ներ. խայ ծին դիպ չե լու, վերց նե լու ազ դան շա նիչ-
ներ (ձկնոր սա կան պա րա գա ներ). խայ ծը 
բռնե լու տվիչ ներ (ձկնոր սա կան պա րա գա ներ). 
սե ղա նի խա ղեր. տո նա վա ճա ռա յին կա րու սել-
ներ. թռչող սկա վա ռակ ներ (խա ղա լիք ներ). պայ-
տեր խա ղե րի հա մար. մահ ջոնգ. թավ շյա 
խա ղա լիք ներ. հար մա րանք ներ օճա ռի պղպջակ-
ներ բաց թող նե լու հա մար (խա ղա լիք ներ). 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ (խա ղա լիք ներ). 
մա կա նա մար զու թյան մա հակ ներ. թի թեռ նա-
ցան ցեր. պա տյան ներ հա տուկ նա խագծ ված 
դա հուկ նե րի հա մար. փո կեր առա գաս տով 
տախ տակ նե րի հա մար. գլուխ կոտ րուկ ներ՝ 
կազմ ված պատ կեր ներ կազ մող տար րե րի 
հա վա քա ծու ից (փազլ ներ). կայ մեր առա գաս-
տով տախ տակ նե րի հա մար. ներ կա փո շե ցիր-
ներ (սպոր տա յին պա րա գա ներ) ներ կագն դա կով 
խա ղի հա մար զենք (սպոր տա յին պա րա գա ներ). 
ներ կագն դակ նե րով խա ղի գնդիկ ներ (ներ-
կագն դակ նե րով խա ղի փամ փուշտ ներ) (սպոր-
տա յին ապ րանք ներ). փո կեր սեր ֆին գի 
տախ տակ նե րի հա մար. սար քեր թե նի սի 
գնդակ ներ նե տե լու հա մար. մեկ նար կի բլոկ ներ 
սպոր տի հա մար. գնդեր ձյան փա թիլ նե րով. 
փո կեր ծանր ատ լե տի կա յով պա րա պող նե րի 
հա մար (սպոր տա յին ապ րանք ներ). բո դի բորդ-
ներ. բին գո յի քար տեր. հար մա րանք ներ հո ղի 
գնդե րը տե ղը դնե լու հա մար (գոլ ֆի պա րա գա-
ներ). հրա պու րաշ վիկ ներ որ սի հա մար. ռու լետ-
կա նե րի (պտու տա խա ղե րի) անիվն եր. 
մի ա սա հու կա վոր ան վա վոր չմուշկ ներ. պի նատ-
ներ. կա խո վի տան ձիկ ներ. ռա դի ո կա ռա վար-
վող խա ղա լիք մե քե նա ներ. մար զիկ նե րի կող մից 
օգ տա գործ վող բև եկ նա խեժ. ձյու նա մու ճակ ներ. 
պար սա տիկ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). 
կան խավ ճա րով աշ խա տող խա ղա յին ավ տո-
մատ ներ. գե ղա դի տակ ներ. խա ղաթղ թեր. կոն-
ֆե տի ներ. էլեկտ րո նա յին թի րախ ներ. հո տա վետ 
խայ ծեր որ սոր դու թյան և ձկնոր սու թյան հա մար. 
կա մուֆ լյա ժա յին էկ րան ներ (սպոր տա յին 
ապ րանք ներ). սպոր տա յին ձգող կի սա վար տիք-
ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). սնո ու բորդ ներ. 
փոք րա մասշ տաբ հա վա քո վի մո դել ներ (խա ղա-
լիք ներ). պա չին կո ներ. ժու մար (լեռ նագ նա ցա-
կան հան դեր ձանք). խա ղա յին ավ տո մատ ներ 
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մո լե խա ղե րի հա մար. սլոտ-մե քե նա ներ (խա ղա-
յին ավ տո մատ ներ). տո նա կան թղթե գլխարկ-
ներ. պա հող տախ տակ ներ լո ղի հա մար. 
խա ղա հաշ վի նի շեր մո լա խա ղե րի հա մար. 
ջնջվող, քեր վող շեր տով վի ճա կա հա նու թյան 
տոմ սեր, սքրեչ-քար տեր վի ճա կա հա նու թյան 
հա մար. փա փուկ խա ղա լիք ներ. ցատ կա հար-
թակ ներ (բա տուտ ներ). ձո ղեր ցատ կե լու հա մար. 
թև ա կա պեր լո ղի հա մար. լո ղի գո տի ներ. լո ղի 
բաճ կո նակ ներ. ավ տո մատ ներ տե սա խա ղե րի 
հա մար. հե ղու կա բյու րե ղա յին էկ րան նե րով դյու-
րա կիր խա ղեր. ար կա դա յին ավ տո մատ ներ 
տե սա խա ղե րի հա մար. խա ղե րի կոն սոլ նե րի 
կա ռա վար ման վա հա նակ ներ. մո դել ներ (խա ղա-
լիք ներ) ման րա կերտ ներ (խա ղա լիք ներ). խա ղա-
լիք պատ կե րա քան դակ ներ. մե քե նա ներ 
գնդակ ներ նե տե լու հա մար. մարմն ա մար զա-
կան մար զագն դեր. դի մակ ներ (խա ղա լիք ներ). 
մատ րյոշ կա տիկ նիկ ներ. խա ղե րի կա ռա վար-
ման վա հա նակ ներ. պա յու սակ-սայ լակ ներ 
գոլ ֆի հա մար. սեր ֆին գի թի ա վա րե լու տախ-
տակ ներ. օդա յին մո դել նե րի թռիչ քի հո լակ ներ և 
կա յու նա րար ներ. խա ղա ղե կեր տե սա խա ղե րի 
հա մար. խա ղա յին կոն սոլ նե րի էկ րան նե րի 
պաշտ պա նիչ ժա պա վեն ներ. դրոն ներ (խա ղա-
լիք ներ). խա ղա լիք ռո բոտ ներ. խա ղագն դակ-
նե րի օդամղ ման պոմ պե րի ասեղ ներ. պոմ պեր 
հա տուկ հար մա րեց ված խա ղագն դակ նե րի 
հա մար. ման կիկ նե րի ֆի զի կա կան զար գաց ման 
հա մար նա խա տես ված գոր գեր. թավ շյա խա ղա-
լիք ներ հար մար ծած կո ցով. եռա նիվ խա ղա լիք 
հե ծա նիվն եր մա նուկ նե րի հա մար. կոս մե տի կա-
կան մի ջոց ներ նմա նա կող խա ղա լիք ներ. փչո վի 
լո ղան ներ լո ղա վա զա նում լո ղա լու հա մար. 
գե ղար վես տա կան մարմն ա մար զու թյան ժա պա-
վեն ներ. շրխկան ներ երե կույթ նե րի հա մար. 
խա ղա լիք ծե փոն ներ ծե փա կերտ ման հա մար. 
խա ղա լիք խմո րա զանգ ված. շար ժա կան խա ղեր 
և խա ղա լիք ներ, որոնք նե րա ռում են հե ռա հա-
ղոր դակ ցու թյան գոր ծա ռույթ ներ. բու մե րանգ-
ներ. առևտ րա յին քար տեր խա ղե րի հա մար. 
գոտ կա տե ղի հա մար վար ժու թյուն նե րի գո տի-
ներ. լո ղա թև եր ջրա սուզ ման հա մար. թա ղան-
թա վոր ձեռ նոց ներ լո ղա լու հա մար. փչո վի 
խա ղա լիք ներ լո ղա վա զան նե րի հա մար. ան վա-
վոր դա հուկ ներ. դա հու կա յին փայ տեր. փայ տեր 
ան վա վոր դա հուկ նե րի հա մար. յո գա յի ճո ճեր. 
խա ղա յին վրան ներ. տե սա խա ղե րի կցուրդ ներ.  

տե սա խա ղե րի ձեռ քի կցուրդ ներ. խա ղատ նակ-
ներ երե խա նե րի հա մար. պաշտ պա նիչ ամոր-
ձա կալ ներ սպոր տի հա մար. պի տակ ներ գոլ ֆի 
պա յու սակ նե րի հա մար. սահ նակ ներ սկե լե տո նի 
հա մար. պա տյան ներ հա տուկ նա խագծ ված 
սեր ֆին գի տախ տակ նե րի հա մար. հա կասթ րես 
խա ղա լիք ներ.

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. 
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-
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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). չո ու 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 
թանձ րա մո քանք (սո ուս ներ). մի սո. հա ցա հա-
տիկ նե րի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի 
հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի 
շի լա. եգիպ տա ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման 
փո շի. կե րակ րի սո դա (նատ րի ու մի բի կար-
բո նատ սննդի հա մար). պա հա ծո յաց ված 
բան ջա րա նո ցա յին խո տեր (հա մե մունք ներ). 
արիշ տա յի (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. 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 
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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  38. ռա դի ո հե ռար ձա կում. հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի փո խան ցում. հե ռուս տա հե ռար ձա-
կում. հե ռագ րե րի հա ղոր դում. հե ռագ րա կապ 
տրա մադ րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռագ րա-
կապ. հե ռա խո սա կապ տրա մադ րե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ. հե ռա խո սա կապ. բա ժա նոր դա յին 
հե ռագ րա կա պի (տե լեք սի) ծա ռա յու թյուն ներ. 
լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. մա լու խա յին հե ռուս տա հե ռար ձա կում. 
ռա դի ո հե ռա խո սա կապ. հա մա կարգ չա յին տեր-
մի նալ նե րով իրա գործ վող կապ. հա մա կարգ չի 
մի ջո ցով հա ղոր դագ րու թյուն նե րի և պատ կեր-
նե րի փո խան ցում. էլեկտ րո նա յին նա մակ նե րի 
հա ղոր դում. ֆաք սի մի լա յին կապ. հե ռա հա ղոր-
դակ ցու թյան ոլոր տում տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. փեյ ջին գա յին ծա ռա յու թյուն (ռա դի ո յի, 
հե ռա խո սի կամ էլեկտ րո նա յին կա պի այլ 
մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ). հա ղոր դագրու-
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 ղովն ե րի հա սա նե լի ու թյան ապա հո վում. 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար մուտ քի ապա հո վում. 
ձայ նա յին փոս տի ծա ռա յու թյուն ներ. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ նե րի առ ցանց փո խան ցում. թվա-
յին ֆայ լե րի հա ղոր դում. ան լար հե ռար ձա կում. 
տե սա կոն ֆե րանս նե րի հա մար կա պի ծա ռա յու-
թյուն նե րի տրա մադ րում. առ ցանց հա մա ժո ղով-
նե րի ապա հո վում, տրա մադ րում. տվյալ նե րի 
հոս քի փո խան ցում. ռա դի ո կապ. տե սա հա ղոր-
դում ըստ պա հան ջի. փոդ քաս թի հա ղոր դում. 
սմարթ ֆոն նե րի վար ձույթ. 

դաս  41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-
ճան քի (ատ րակ ցի ոն նե րի) զբո սայ գի նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. կեն դա նի նե րի վար ժե ցում.  կի նե մա-
տոգ րա ֆի ա կան սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. 
հա մեր գա վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կի նոս-
տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ.  կրկե սա յին 
կա տա րումն ե րի ներ կա յա ցում. մրցույթ նե րի 
կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան կամ զվար-
ճա լի). հե ռա կա ուսու ցում. ֆի զի կա կան դաս 
տի ա րա կու թյուն. դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ 
շոու ծրագ րե րի հա մար. ժա ման ցի օբ յեկտ նե րի 
տրա մադ րում. զվար ճա լի ռա դի ո հա ղոր դումն եր. 
տեքս տա յին նյու թե րի հրա պա րա կում, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին նյու թե րի. կրթա դաս 
տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձայ նագ-
րու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. կի նո ֆիլ մե րի 
վար ձույթ. ֆիլ մե րի ար տադ րու թյուն, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի. մարմն ա-
մար զու թյան ուսու ցում. գրքե րը դուրս տա լու 
հնա րա վո րու թյամբ գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գրքե րի հրա տա րա կում. ռա դիո և 
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հե ռուս տա տե սա յին ըն դու նիչ նե րի վար ձույթ. 
ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի մոն տա-
ժում. վար յե տե նե րի ներ կա յա ցումն եր, երաժշ-
տասրահ նե րի ներ կա յա ցումն եր. նվա գախմ բե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. թա տե րա կան ներ կա յա ցում-
ներ. շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. հե ռուս տա տե-
սա յին զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. թա տե րա կան 
դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ. կեն դա նա բա նա-
կան այ գի նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպոր տա յին 
սար քե րի տրա մադ րում. նկա րիչ նե րին մո դել ներ 
տրա մադ րող գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. շար ժա կան գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. խա ղատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(խա ղեր). ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճու թյուն կամ կրթու թյուն). կո լոք վի ումն ե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. կոն ֆե րանս նե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. վե հա ժո ղովն ե րի 
(կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
դիս կո տեկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթու թյան 
ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. քննու թյուն նե րի անց կա ցում. զվար ճու-
թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում մշա կու թա յին կամ կրթու թյան նպա տակ-
նե րով. մո լե խա ղե րի ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ. 
գոլ ֆի դաշ տե րի տրա մադ րում. առող ջու թյան 
ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (առող ջա րար 
և ֆիթ նես-մար զումն եր). հանգս տի ճամ բար-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). 
թա տե րա կա նաց ված ներ կա յա ցումն եր. կի նո-
թատ րոն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ-
րում. նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն ներ 
(կրթու թյուն).  սպոր տա յին մրցումն ե րի կազ-
մա կեր պում.  ժա ման ցա յին հան դի պումն ե րի 
ծրագ րե րի կազ մում.  գործ նա կան հմտու թյուն-
նե րի ուսու ցում (ցու ցադ րու թյուն). թան գա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (շնոր հան դես ներ, 
ցու ցա հան դես ներ). ձայ նագ րու թյուն նե րի ստու-
դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի վե րա-
բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
ստորջ րյա սուզ ման հան դեր ձան քի վար ձույթ. 
սպոր տա յին սա քա վո րումն ե րի վար ձույթ, 
բա ցա ռու թյամբ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի. 
մար զա դաշ տե րի սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. 
տե սա մագ նի տո ֆոն նե րի վար ձույթ. տե սա-
ֆիլ մե րի վար ձույթ. սե մի նար նե րի կազ մա կեր-
պում և անց կա ցում. սպոր տա յին ճամ բար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. գի տա ժո ղովն ե րի (սիմ պո-

զի ումն ե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
սպոր տա յին մի ջո ցա ռումն ե րի ժամ կետ նե րի 
պլա նա վո րում. կրթու թյան գի շե րօ թիկ դպրոց-
ներ. վար պե տաց դաս երի կազ մա կեր պում և 
անց կա ցում (ուսու ցում). գե ղեց կու թյան մրցույթ-
նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա ցումն ե րի տոմ-
սե րի ամ րագ րում. կրկնօ րի նա կում. կրո նա կան 
կրթու թյուն. վի ճա կա խա ղե րի կազ մա կեր պում. 
պա րա հան դես նե րի կազ մա կեր պում. ներ կա յա-
ցումն ե րի կազ մա կեր պում (իմպ րե սա րի ո նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ). խա ղա դահ լիճ նե րի ծա ռա-
յու թյուն նե րի տրա մադ րում. ձայ նա յին սար քա-
վո րումն ե րի վար ձա կա լու թյուն. լու սա վոր ման 
սար քե րի վար ձույթ թատ րոն նե րի կամ հե ռուս-
տաս տու դի ա նե րի հա մար. թե նի սի կոր տե րի 
վար ձույթ. տե սախ ցիկ նե րի վար ձույթ. սցե նար-
ներ գրե լու ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ 
գո վազ դա յի նի. տե սագ րու թյուն նե րի մոն տա-
ժում. գրքե րի և պար բե րա կան նե րի առ ցանց 
հրա պա րա կում. հրա պա րա կումն եր էլեկտ րո-
նա յին սե ղա նա դիր հրա տա րակ չա կան հա մա-
կար գե րի օգ նու թյամբ. են թագ րե րի կա տա րում. 
հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի կող մից առ ցանց 
տրա մադր վող խա ղա յին ծա ռա յու թյուն ներ. 
կա րա ո կե ծա ռա յու թյուն ներ. երաժշ տու թյան 
ստեղ ծա գոր ծում. գի շե րա յին ակումբ-սրճա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). 
ոչ ներ բեռ նե լի էլեկտ րո նա յին առ ցանց հրա-
պա րա կումն ե րի տրա մադ րում. լու սան կար-
չա կան ռե պոր տաժ ներ. լու սան կար չու թյուն. 
մաս նա գի տա կան կողմն ո րո շում (խոր հուրդ ներ 
կրթու թյան կամ ուսուց ման հար ցե րով). նո րու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա նիչ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. թարգ մա նու թյուն ժես տե րի 
լեզ վից. տե սագ րում. միկ րո ֆիլ մե րի ստեղ ծում. 
տոմ սե րի բաշխ ման ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճանք, ժա մանց). տեքս տե րի խմբագ րում. 
հա մերգ նե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
գե ղա գիր նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հրա պա րա-
կումն ե րի ման րա կեր տում, բա ցա ռու թյամբ 
գո վազ դա յին նե րի. նո րա ձև ու թյան ցու ցադ րու-
թյան կազ մա կեր պում ժա ման ցի նպա տա կով. 
մար զիչ նե րի, դաս ուսույց նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ (ուսու ցում). սպոր տա յին հրա պա րակ նե րի 
վար ձույթ. դիսկ-ժո կեյ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
բա նա վոր թարգ մա նու թյուն ներ. ան հա տա կան 
մար զիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ֆիթ նես-դաս 
երի անց կա ցում. մաս նա գի տա կան վե րա պատ-
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րաս տում. երաժշ տա կան ար տադրան քի թո ղար-
կում. խա ղա լիք նե րի վար ձույթ. խա ղա սար քե րի 
վար ձույթ. դպրոց նե րի կող մից մա տուց վող 
կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ոչ բեռ նե լի երաժշ-
տու թյան առ ցանց տրա մադ րում. ոչ բեռ նե լի 
տե սա նյու թե րի առ ցանց տրա մադ րում. կրկնու-
սույ ցի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթա կան ոչ վիր տու ալ 
ֆո րումն ե րի կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
եր գա հան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա տե-
սա յին և կի նոս ցե նար նե րի գրում. զբո սա վա րի 
(գի դի) ծա ռա յու թյուն ներ. սի մու լյա տո րի մի ջո-
ցով մա տուց վող ուսու ցում. չբեռն վող ֆիլ մե րի 
տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» 
ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. չբեռն վող հե ռուս տա-
տե սա յին ծրագ րե րի տրա մադ րում «տե սա-
նյութ ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. 
սա դո (ճա պո նա կան թե յի ծի սա կար գի ուսու-
ցում). այ կի դո յի ուսու ցում. ար վես տի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րի վար ձույթ. սե նյա կա յին 
ակ վա րի ումն ե րի վար ձույթ. լեռ նա յին զբո սաշր-
ջու թյան իրա կա նա ցում զբո սա վա րի ուղեկ ցու-
թյամբ.  զգես տա վոր ված դի մա կա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում զվար ճու թյուն նե րի հա մար. 
գե ղար վես տի պատ կե րաս րահ նե րի կող մից 
ներ կա յաց վող մշա կու թա յին, կրթա կան կամ 
ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կի նո վար ձույթ. 
նո ու հա ուի փո խան ցում (ուսու ցում). հա տուկ 
պա հանջ նե րով օգ նա կան նե րի կող մից տրա-
մադր վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձյու-
դո յի ուսու ցում. դրոն նե րի օդա նա վա վար ման 
որա կա վոր ման քննու թյուն նե րի անց կաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին օպե րա տոր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
տե սա նյու թե րի խմբագր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. լու սա տեխ նիկ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին նե րի. օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի 
տրա մադ րում զվար ճան քի կամ մշա կու թա յին 
նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա-
նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու թյուն նե րի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. ուսուց ման նմա-
նա կիչ նե րի վար ձույթ. ֆի զի կա կան պատ րաստ-
վա ծու թյան գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ուսուց ման նպա տակ նե րով. դեմ քի վրա նկա րե-
լու ծա ռա յու թյուն ներ.

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

____________________

(210) 20210245  (111) 32974
(220) 15.02.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 15.02.2031
(730) Ամարաս Վլադիմիրի Գասպարյան, 
Երևան, Ադոնցի 8, բն. 37, AM 
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(442) 16.03.2021
(540) 

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

դաս  16. պող պա տե տա ռա մար մին ներ. 
պող պա տե գրչա ծայ րեր. կպչուն ժա պա վե նի 
բաշ խիչ հար մա րանք ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). հաս ցե նե րով դրոշ մակ նիք ներ. 
հաս ցե ատ պիչ մե քե նա ներ. թուղթ. ազ դագ րեր, 
ազ դագ րե րի թղթե կամ ստվա րաթղ թե վա հա-
նակ ներ. գրա սե նյա կա յին մակնշ ման մե քե նա-
ներ. գրա սե նյա կա յին ամ րակ ներ. սեղ միչ ներ 
գրիչ նե րի հա մար. հար մա րանք ներ ճար մանդ-
նե րով ամ րաց նե լու հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). ալ բոմն եր. նկար ներ. էս տամպ ներ 
(փո րագ րան կար ներ). սի գար նե րի օղակ ներ 
(սի գար նե րի ժա պա վեն ներ). մա տիտ ներ սրե լու 
էլեկտ րա կան կամ ոչ էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. 
հե նա կալ ներ գրքե րի հա մար. հե նա ձո ղիկ ներ 
նկա րիչ նե րի հա մար. ջրա ներ կեր. ճար տա րա-
պե տա կան ման րա կերտ ներ. արա գա կար ներ, 
թղթա պա նակ ներ (գրա սե նյա կա յին). պնա կիտ-
ներ գրե լու հա մար. գրի ֆել ներ. նրբա թի թեղ. 
ծե փե լու հա մար կավ. հաշ վո ղա կան ա ղյու սակ-
ներ. փո րագ րան կար ներ. ար վես տի վի մագ րա-
կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ. նկար ներ 
շրջա նակ ված կամ չշրջա նակ ված. մա տիտ ներ. 
լրագ րեր. պար բե րա կան մա մուլ. ատ լաս ներ 
(քար տե զագր քեր). օղակ նե րով թղթա պա նակ-
ներ. ռե տի նե ժա պա վեն ներ (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ).  տակ դիր ներ գա րեջ րի գա վաթ-

նե րի հա մար. տոմ սեր. կեն սա բա նա կան 
կտրվածք ներ ման րա դի տա կով ուսումն ա սի րե-
լու հա մար (ուսու ցո ղա կան նյու թեր). տպա րա-
նա յին կլի շե ներ. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր) 
նկար չու թյան, գծագ րու թյան հա մար. բլոկ նոտ-
ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). ներ կա նյու-
թով ժա պա վեն նե րի կո ճեր. ապա րան ջան ներ 
գրե նա կան պի տույք նե րը պա հե լու հա մար. բրո-
շյուր ներ. ասեղ նա գոր ծու թյան նմուշ ներ (սխե-
մա ներ). գրա սե նյա կա յին կոճ գամն եր. 
խո նա վա րար ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք-
ներ). նկա րիչ նե րի վրձին ներ. բյու վար ներ (սե-
ղա նի թղթա պա նակ ներ). դրոշ մակ ներ 
(կնիք ներ). զմուռ սի կնիք ներ. թա նա քի բար ձիկ-
ներ. զմուռս. գրա սե նյա կա յին հար մա րանք ներ 
կնքե լու հա մար. գրա սե նյա կա յին նյու թեր կնքե-
լու հա մար. տետ րեր. սկու տեղ ներ դրա մի տե սա-
կա վոր ման և հաշ վար կի հա մար. կալ կա 
(մո մա թուղթ). թղթե կալ կա (մո մա թուղթ). կալ կա 
(մո մա թուղթ) գործ ված քի հիմ քի վրա. գրա սե-
նյա կա յին մատ նա կալ ներ. տպա տա ռեր. պատ-
ճե նա հան թուղթ. թուղթ գրան ցող սար քե րի 
հա մար. բլոկ նոտ ներ (նո թա տետ րեր). քա ռան-
կյուն գծագ րա կան քա նոն ներ. քար տեր. ուսու-
ցո ղա կան նյու թեր (բա ցա ռու թյամբ սար քե րի). 
կա տա լո գա յին քար տեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ) թեր թե րով թղթեր (գրա սե նյա կա-
յին պի տույք ներ).  ստվա րա թուղթ. ստվա-
րաթղ թե տու փեր բո լո րագլ խարկ նե րի հա մար. 
ծա կոտ ված քար տեր ժակ քար դյան մա նա ծա-
գոր ծա կան հաս տոց նե րի հա մար. ստվա-
րաթղ թե դի տա փո ղակ ներ. կա տա լոգ ներ. 
սեղ միչ ներ կա տա լո գա յին քար տե րի հա մար. 
եր գա րան ներ. տպագ րա կան շար ված քի սե ղան-
ներ. թղթա պա նակ ներ փաս տաթղ թե րի հա մար. 
նկա րա կալ ներ. տպա րա նա յին թվա յին տա ռա-
մար մին ներ. տուշ. գու նա վի մագ րիչ ներ. մոմ 
մո դե լա վոր ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ ատամ-
նա բու ժու թյան մեջ օգ տա գործ վո ղի. քար տա-
րան ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). 
գրա սե նյա կա յին ծա կա տիչ ներ. զու գա րա նի 
թուղթ. գրքեր. գծագ րա կան կար կին ներ. տպա-
րա նա յին տա ռա մար մին ներ (թվա յին և տա ռա-
յին). շար ված քա յին դազ գահ ներ. արկ ղիկ 
պա նակ ներ նա մա կագ րու թյան հա մար. թղթե 
տոպ րակ ներ. հե ղուկ ճշտիչ ներ (գրա սե նյա կա-
յին ապ րանք ներ). թա նաք ուղ ղումն եր կա տա րե-
լու հա մար (հե լի ոգ րա ֆիա). մա տիտ նե րի հա մար 
գրի ֆել ներ. հյուս ված քա բա նա կան կտրվածք-
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ներ (դի տո ղա կան պի տույք ներ). գծագ րա կան 
կո րա քա նոն ներ. կազ մեր (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). գրե լու կա վիճ. կա վիճ վի մագ րու-
թյան հա մար. կա վիճ դեր ձակ նե րի հա մար. 
կա վի ճի բռնիչ ներ. մա տիտ նե րի բռնիչ ներ. 
ավ տո մատ մա տիտ ներ. թղթե տա րո ղու թյուն-
ներ սե րուց քի հա մար. գրա սե նյա կա յին ճար-
մանդ ներ. գրա մե քե նա նե րի գլա նիկ ներ. 
փո խադ րան կար ներ. գծան կար չա կան տպա գիր 
նյու թեր. մար մա րի նմա նակ մամբ կազ մա րա րա-
կան կա փա րիչ նե րի հար դար ման (ներկ ման) 
գոր ծիք ներ. գծագ րա կան տախ տակ ներ. 
գծագրա կան պի տույք ներ. գծագ րա կան գոր-
ծիք ներ. դի ագ րամն եր (տրա մագ րեր). ծրար ներ 
(գրա սե նյա կա յին ապ րանք ներ). կրկնա կիչ ներ. 
օֆորտ ներ. փա թե թա վոր ման թուղթ. գրչա ծայ-
րեր. գրա մե քե նա ներ (էլեկտ րա կան կամ ոչ 
էլեկտ րա կան). գրչա տու փեր. ոս կե գրչա ծայ րեր. 
ջնջե լու մի ջոց ներ. գրե նա կան պի տույք ներ. 
խորհր դան շան ներ (թղթե կնիք ներ). սրբե լու 
ջնջե լու շաբ լոն ներ. ռե տին ներ ջնջե լու հա մար. 
թուղթ էլեկտ րասր տագ րիչ նե րի հա մար. ծա կո-
տիչ ներ (գրա սե նյա կա յին պի տույք ներ). թա նաք. 
ներ կա նյու թով ժա պա վեն ներ. թա նա քա ման-
ներ. գրա սե նյա կա յին հար մա րանք ներ ծրար-
նե րը կնքե լու հա մար. լու սան կար ներ. 
գրչա մաք րիչ ներ. կնիք ներ (գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ). գործ վածք կազ մա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մար. գծագ րա գոր ծի քա-
տու փեր. ռե գիստր ներ (գրքեր). գրան ցա մա-
տյան ներ. ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ 
պա պի ե մա շե ից. զտա թուղթ.  թղթե զտող նյու-
թեր. բլանկ ներ (տպագր ված). գրա սե նյա կա յին 
պա րա գա ներ, բա ցա ռու թյամբ կա հույ քի. ած խա-
յին մա տիտ ներ. կո րա քա նոն ներ (գրա սե նյա կա-
յին ապ րանք ներ). շար ված քա տախ տակ ներ 
(պո լիգ րա ֆիա). գալ վա նաս տե րե ո տի պեր. 
աշ խար հագ րա կան քար տեզ ներ. գլո բուս ներ. 
ջրա ներկ բա ցե լու բա ժա կապ նակ ներ նկա րիչ-
նե րի հա մար. գրա ֆի կա կան վե րար տադ րու-
թյուն ներ. գրա ֆի կա կան (գծան կար չա կան) 
պատ կեր ներ. գրա սե նյա կա յին քե րակ ներ 
(տեքս տում ուղ ղումն եր անե լու պի տույք ներ). 
փո րագր ման տախ տակ ներ. հեկ տոգ րաֆ ներ. 
տպա գիր կար գա ցու ցակ ներ. խո նա վա րար ներ 
մա կե րև ույթ նե րի հա մար (գրա սե նյա կա յին 
պի տույք ներ). փոս տա յին բա ցիկ ներ. տպա գիր 
ար տադ րանք. պի տակ նե րը ձեռ քով սոսն ձե լու 

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

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

դաս  20. արկ ղեր խա ղա լիք նե րի հա մար. 
բարձր աթոռ ներ ման կիկ նե րի հա մար. ման-
կա կան քայ լա վար ժան քի սայ լակ ներ. գո վազ-
դա յին նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող փչո վի 
իրեր. պլաստ մաս սա յե բա նա լի-քար տեր առանց 
ծած կագ րի և չմագ նի սա կա նաց ված. ապա կյա 

թի թե ղիկ ներ հա յե լի ներ պատ րաս տե լու հա մար. 
պլաստ մաս սա յե շար ժան վակ ներ գա լա րա-
վա րա գույր նե րի հա մար. իշոտ նուկ ներ փայտ 
սղո ցե լու հա մար. փայ տե իրեր կա տու նե րի ճան-
կե րը սրե լու հա մար. կա խա թև իկ ներ հա գուս տը 
տե ղա փո խե լու հա մար. ան վա վոր սե ղա նիկ ներ 
հա մա կար գիչ նե րի հա մար (կա հույք). ա ճյու նա-
սա փոր ներ. հող մա զան գեր (զար դա րանք ներ). 
ներ սի շեր տա վա րա գույր ներ հյու սած փայ տից. 
դրոց ներ գրքե րի հա մար (կա հույք). բար ձիկ ներ 
ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար. ներ սի պա տու-
հան նե րի շեր տա վա րա գույր ներ (կա հույք). 
դռան ոչ մե տա ղա կան բռնակ ներ. ձեռ քի հա յե-
լի ներ (հար դար վե լու հա յե լի ներ). գոր գիկ ներ 
ման կա կան ճա ղա փա կոց նե րի հա մար. սրբիչ-
նե րի բռնիչ ներ (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան կլոր 
բռնակ ներ. պա տին ամ րաց րած սե ղան ներ 
երե խա նե րին բա րու րե լու հա մար. բա րու րե լիս 
երե խա նե րի տակ գցե լու փռոց ներ. դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան փա կեր. ներ սի թղթե շեր տա վա-
րա գույր ներ. ներ սի մա նա ծա գործ ված քից շեր-
տա վա րա գույր ներ. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան, ոչ 
էլեկտ րա կան զան գեր. առան ձին կանգ նող միջ-
նա պա տեր (կա հույք). ոչ մե տա ղա կան պտու-
տա կա վոր կա փա րիչ ներ շշե րի հա մար. դռնե րի 
ոչ մե տա ղա կան մուր ճիկ ներ. սղո ցա սե ղան ներ 
(կա հույք). փչո վի կա հույք. ոչ մե տա ղա կան ելա-
րան ներ. ոչ մե տա ղա կան բռնա տե ղեր լո գա-
րան նե րի հա մար. անուր ներ ոչ մե տա ղա կան 
խո ղո վակ ներն ամ րա կա պե լու հա մար. ցու ցա-
սե ղան ներ թան կար ժեք իրե րի հա մար. հա տա-
կի գոր գիկ ներ քնե լու հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
բա ցո վի օղակ ներ բա նա լի նե րի հա մար.

դաս  28. խցիկ ներ խա ղագն դակ նե րի 
հա մար. ձկնոր սու թյան ար հես տա կան խայ ծեր. 
հրա պա տիճ ներ խա ղա լիք ատր ճա նակ նե րի 
հա մար. խա ղա լիք ներ ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
հա մար. օղակ նե րով խա ղեր. Նոր տար վա 
ար հես տա կան տո նա ծա ռեր. աղեղ ներ նե տաձ-
գու թյան հա մար. պա րա գա ներ աղե ղից ար ձա-
կե լու հա մար. դա հուկ նե րի եզ րակ ներ. ճո ճեր. 
գնդակ ներ խա ղե րի հա մար.  տո նա հան դես-
նե րի փու չիկ ներ. բի լյար դի սե ղան նե րի կո ղեզ-
րե րի պահ պա նակ ներ. ճո ճա ձի եր 
(խա ղա լիք ներ). ձեռ նոց ներ հար վա ծով նե տե լու 
հա մար (խա ղի պա րա գա ներ). ծծակ նե րով շշեր 
տիկ նիկ նե րի հա մար. հե ծան վա յին վար ժա սար-
քեր. բի լյար դի խա ղագն դեր. կա վիճ բի լյար դի 
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խա ղա ձո ղե րի (կի յե րի) հա մար. հար մա րանք ներ 
բի լյարդ խա ղա լիս չա փան շե լու հա մար. խա ղա-
փայ տեր. փոքր գնդակ ներ խա ղե րի հա մար. 
խա ղա լիք ներ. կա ռու ցե լու խո րա նար դիկ ներ 
(խա ղա լիք ներ). սահ նակ ներ բոբս լե յի հա մար. 
Սուրբ ծննդյան հրթիռ ներ (երե կույթ նե րի 
անակն կալ ներ). մո մա կալ ներ Նոր տար վա 
տո նա ծա ռե րի հա մար. խա ղագն դեր. սար քեր և 
սար քա վո րումն եր բո ու լին գի հա մար. բռնցքա-
մար տի ձեռ նոց ներ. կեն դա նի նե րի աղիք նե րից 
լա րեր ձեռ նա թի ակ նե րի (ռա կետ նե րի) հա մար. 
մա կան ներ. ձկնոր սա կան կար թեր. օդա պա-
րուկ ներ. կար ժառ ներ օդա պա րուկ նե րի հա մար 
հար մա րանք ներ օդա պա րուկ նե րի պա րան նե րը 
փա թա թե լու հա մար. թի րախ ներ. զան գակ ներ 
Նոր տար վա եղև նի նե րի հա մար. խա ղա հաշ վի 
նի շեր (ժե տոն ներ) խա ղե րի հա մար. խա ղա յին 
կոնստ րուկ տոր ներ. լա րեր ձեռ նա թի ակ նե րի 
(ռա կետ նե րի) հա մար. սպոր տա յին մար զա սար-
քեր. ուժա յին մար զա սար քեր. մանր՝ գե ղե ցիկ 
իրեր երե կույթ նե րի հա մար. վա հա նակ ներ 
(սպոր տա յին ապ րանք ներ). պա յու սակ ներ կրի-
կե տի հա մար. հո կե յի մա կան ներ. շաշ կի (խաղ). 
խա ղա զա ռեր.  էքս պան դեր ներ (վար ժա սար-
քեր). սպոր տա յին սկա վա ռակ ներ. դո մի նո 
(խաղ). շախ մատ. շախ մա տի տախ տակ ներ. 
շաշ կու տախ տակ ներ. խա ղա լիք ատր ճա նակ-
ներ. ան վակ ներ հե ծան վա մար զա սար քե րի 
հա մար. ձկնոր սա կան կո թա վոր ուռ կան ներ. 
անիվն ե րով կամ առանց անիվն ե րի պա յու սակ-
ներ գոլ ֆի հա մար. անակն կալ նե րով խա ղեր 
խա ղար կումն ե րի հա մար. սպոր տա յին ցան ցեր. 
թե նի սի ցան ցեր. դա հու կա կա պեր. տե գեր. 
ձկնոր սա կան լո ղան ներ. սե ղա նի ֆուտ բոլ. 
սպոր տա յին որ սա տե գա յին հրա ցան ներ. ձեռ-
նոց ներ խա ղե րի հա մար. տա րո ղու թյուն ներ, 
բա ժակ ներ խա ղա զա ռե րի հա մար. սպոր տա յին 
սար քեր ծանր ատ լե տի կա յում մարզ վե լու 
հա մար. ձկնոր սա կան կե ռիկ ներ. չխչխկան ներ 
(խա ղա լիք ներ). տնա յին խա ղեր. խա ղեր. ցու-
ցադ րա վա հա նակ ներ թռչող թի րախ նե րի վրա 
կրա կե լու հա մար. ձեռ նա թի ակ ներ (ռա կետ ներ). 
խայ ծեր որ սոր դու թյան կամ ձկնոր սու թյան 
հա մար. ձկնոր սա կան սար քեր. ձկնոր սա կան 
կար թա թե լեր. մահ ճա կալ ներ տիկ նիկ նե րի 
հա մար. տնակ ներ տիկ նիկ նե րի հա մար. խա մա-
ճիկ ներ. տիկ նիկ ներ. թա տե րա կան դի մակ ներ. 
դի մա կա հան դե սա յին դի մակ ներ. տրանս պոր-

տա յին նմուշ նե րի փոք րա մասշ տաբ մո դել ներ. 
ձկնոր սա կան կո ճեր. լո ղա թա թեր. ձկնոր սա կան 
թար փիկ ներ (ձկնոր սա կան թա կարդ ներ). լո ղա-
վա զան ներ (խա ղա յին և սպոր տա յին իրեր). 
ար հես տա կան ձյուն Նոր տար վա եղև նի նե րի 
հա մար. նե տե լու սպոր տա յին հար մա րանք ներ. 
ան վա վոր չմուշկ ներ. չմուշկ ներ. փո կի կա շի 
(դա հուկ նե րի հե նա մա կե րև ույթ նե րի հա մար). 
կա վե աղավն ի ներ (թի րախ ներ). սեր ֆին գի 
տախ տակ ներ. տիկ նիկ նե րի հա գուստ. տիկ նիկ-
նե րի սե նյակ ներ. սար քեր աճ պա րա րու թյան 
ցու ցադր ման հա մար. կեգ լի (խաղ). ձկնոր սա-
կան կար թա թե լեր կեն դա նի նե րի աղիք նե րից. 
պատ վածք ներ դա հուկ նե րի հե նա մա կե րև ույթ-
նե րի հա մար. դա հուկ ներ. սե ղա նի թե նի սի 
սե ղան ներ. հո լեր (խա ղա լիք ներ). սահ նակ ներ 
(սպոր տա յին ապ րանք ներ). տրիկտ րակ (սե ղա-
նի խաղ) նար դի. ինք նագ լոր ներ (խա ղա լիք ներ). 
փետ րագն դակ ներ բադ մին տո նի հա մար. 
օդաճն շա կան խա ղա լիք ատր ճա նակ ներ. հրա-
պա տիճ ներ (խա ղա լիք ներ). տո նա ծա ռե րի զար-
դա րանք ներ, բա ցա ռու թյամբ լամ պե րի, մո մե րի 
և հրու շա կե ղե նի. տակ դիր ներ Նոր տար վա 
եղև նի նե րի հա մար. բի լյար դի խա ղա փայ տեր 
(կի յեր). բի լյար դի խա ղա ձո ղե րի (կի յե րի) ծայ-
րա պա նակ ներ. բի լյար դի սե ղան ներ. կան խավ-
ճա րով աշ խա տող բի լի ար դի սե ղան ներ. 
կա յակ ներ սեր ֆին գի հա մար. առա գաս տա վոր 
տախ տակ ներ սեր ֆին գի հա մար. դել տապ լան-
ներ. սար քեր խա ղե րի հա մար. մարմն ա մար զա-
կան հար մա րանք ներ. սու սե րա մար տի զեն քեր. 
սու սե րա մար տի դի մակ ներ. սու սե րա մար տի 
ձեռ նոց ներ. բեյս բո լի ձեռ նոց ներ. լեռ նագ նա ցա-
կան ուսա փո կեր. արմն կա կալ ներ (սպոր տա յին 
ապ րանք ներ). ծնկա կալ ներ (սպոր տա յին 
ապ րանք ներ). շար ժա կան մա սե րով խա ղա լիք-
ներ. պա րապ լան ներ. պաշտ պա նիչ մի ջա դիր-
ներ (սպոր տա յին հան դեր ձան քի տար րեր). 
ան վա վոր տախ տակ ներ սա հե լու հա մար. տո բո-
գան ներ (խա ղա լիք ներ). զսպա նակ վող տախ-
տակ ներ (սպոր տա յին պա րա գա ներ). թավ շե 
ար ջուկ ներ. ջրա յին դա հուկ ներ. գոլ ֆի ձեռ նոց-
ներ. խայ ծին դիպ չե լու, վերց նե լու ազ դան շա նիչ-
ներ (ձկնոր սա կան պա րա գա ներ). խայ ծը 
բռնե լու տվիչ ներ (ձկնոր սա կան պա րա գա ներ). 
սե ղա նի խա ղեր. տո նա վա ճա ռա յին կա րու սել-
ներ. թռչող սկա վա ռակ ներ (խա ղա լիք ներ). պայ-
տեր խա ղե րի հա մար. մահ ջոնգ. թավ շյա 
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խա ղա լիք ներ. հար մա րանք ներ օճա ռի պղպջակ-
ներ բաց թող նե լու հա մար (խա ղա լիք ներ). 
տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ (խա ղա լիք ներ). 
մա կա նա մար զու թյան մա հակ ներ. թի թեռ նա-
ցան ցեր. պա տյան ներ հա տուկ նա խագծ ված 
դա հուկ նե րի հա մար. փո կեր առա գաս տով 
տախ տակ նե րի հա մար. գլուխ կոտ րուկ ներ՝ 
կազմ ված պատ կեր ներ կազ մող տար րե րի 
հա վա քա ծու ից (փազլ ներ). կայ մեր առա գաս-
տով տախ տակ նե րի հա մար. ներ կա փո շե ցիր-
ներ (սպոր տա յին պա րա գա ներ) ներ կագն դա կով 
խա ղի հա մար զենք (սպոր տա յին պա րա գա ներ). 
ներ կագն դակ նե րով խա ղի գնդիկ ներ (ներ-
կագն դակ նե րով խա ղի փամ փուշտ ներ) (սպոր-
տա յին ապ րանք ներ). փո կեր սեր ֆին գի 
տախ տակ նե րի հա մար. սար քեր թե նի սի 
գնդակ ներ նե տե լու հա մար. մեկ նար կի բլոկ ներ 
սպոր տի հա մար. գնդեր ձյան փա թիլ նե րով. 
փո կեր ծանր ատ լե տի կա յով պա րա պող նե րի 
հա մար (սպոր տա յին ապ րանք ներ). բո դի բորդ-
ներ. բին գո յի քար տեր. հար մա րանք ներ հո ղի 
գնդե րը տե ղը դնե լու հա մար (գոլ ֆի պա րա գա-
ներ). հրա պու րաշ վիկ ներ որ սի հա մար. ռու լետ-
կա նե րի (պտու տա խա ղե րի) անիվն եր. 
մի ա սա հու կա վոր ան վա վոր չմուշկ ներ. պի նատ-
ներ. կա խո վի տան ձիկ ներ. ռա դի ո կա ռա վար-
վող խա ղա լիք մե քե նա ներ. մար զիկ նե րի կող մից 
օգ տա գործ վող բև եկ նա խեժ. ձյու նա մու ճակ ներ. 
պար սա տիկ ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). 
կան խավ ճա րով աշ խա տող խա ղա յին ավ տո-
մատ ներ. գե ղա դի տակ ներ. խա ղաթղ թեր. կոն-
ֆե տի ներ. էլեկտ րո նա յին թի րախ ներ. հո տա վետ 
խայ ծեր որ սոր դու թյան և ձկնոր սու թյան հա մար. 
կա մուֆ լյա ժա յին էկ րան ներ (սպոր տա յին 
ապ րանք ներ). սպոր տա յին ձգող կի սա վար տիք-
ներ (սպոր տա յին ապ րանք ներ). սնո ու բորդ ներ. 
փոք րա մասշ տաբ հա վա քո վի մո դել ներ (խա ղա-
լիք ներ). պա չին կո ներ. ժու մար (լեռ նագ նա ցա-
կան հան դեր ձանք). խա ղա յին ավ տո մատ ներ 
մո լե խա ղե րի հա մար. սլոտ-մե քե նա ներ (խա ղա-
յին ավ տո մատ ներ). տո նա կան թղթե գլխարկ-
ներ. պա հող տախ տակ ներ լո ղի հա մար. 
խա ղա հաշ վի նի շեր մո լա խա ղե րի հա մար. 
ջնջվող, քեր վող շեր տով վի ճա կա հա նու թյան 
տոմ սեր, սքրեչ-քար տեր վի ճա կա հա նու թյան 
հա մար. փա փուկ խա ղա լիք ներ. ցատ կա հար-
թակ ներ (բա տուտ ներ). ձո ղեր ցատ կե լու հա մար. 
թև ա կա պեր լո ղի հա մար. լո ղի գո տի ներ. լո ղի 

բաճ կո նակ ներ. ավ տո մատ ներ տե սա խա ղե րի 
հա մար. հե ղու կա բյու րե ղա յին էկ րան նե րով դյու-
րա կիր խա ղեր. ար կա դա յին ավ տո մատ ներ 
տե սա խա ղե րի հա մար. խա ղե րի կոն սոլ նե րի 
կա ռա վար ման վա հա նակ ներ. մո դել ներ (խա ղա-
լիք ներ) ման րա կերտ ներ (խա ղա լիք ներ). խա ղա-
լիք պատ կե րա քան դակ ներ. մե քե նա ներ 
գնդակ ներ նե տե լու հա մար. մարմն ա մար զա-
կան մար զագն դեր. դի մակ ներ (խա ղա լիք ներ). 
մատ րյոշ կա տիկ նիկ ներ. խա ղե րի կա ռա վար-
ման վա հա նակ ներ. պա յու սակ-սայ լակ ներ 
գոլ ֆի հա մար. սեր ֆին գի թի ա վա րե լու տախ-
տակ ներ. օդա յին մո դել նե րի թռիչ քի հո լակ ներ և 
կա յու նա րար ներ. խա ղա ղե կեր տե սա խա ղե րի 
հա մար. խա ղա յին կոն սոլ նե րի էկ րան նե րի 
պաշտ պա նիչ ժա պա վեն ներ. դրոն ներ (խա ղա-
լիք ներ). խա ղա լիք ռո բոտ ներ. խա ղագն դակ-
նե րի օդամղ ման պոմ պե րի ասեղ ներ. պոմ պեր 
հա տուկ հար մա րեց ված խա ղագն դակ նե րի 
հա մար. ման կիկ նե րի ֆի զի կա կան զար գաց ման 
հա մար նա խա տես ված գոր գեր. թավ շյա խա ղա-
լիք ներ հար մար ծած կո ցով. եռա նիվ խա ղա լիք 
հե ծա նիվն եր մա նուկ նե րի հա մար. կոս մե տի կա-
կան մի ջոց ներ նմա նա կող խա ղա լիք ներ. փչո վի 
լո ղան ներ լո ղա վա զա նում լո ղա լու հա մար. 
գե ղար վես տա կան մարմն ա մար զու թյան ժա պա-
վեն ներ. շրխկան ներ երե կույթ նե րի հա մար. 
խա ղա լիք ծե փոն ներ ծե փա կերտ ման հա մար. 
խա ղա լիք խմո րա զանգ ված. շար ժա կան խա ղեր 
և խա ղա լիք ներ, որոնք նե րա ռում են հե ռա հա-
ղոր դակ ցու թյան գոր ծա ռույթ ներ. բու մե րանգ-
ներ. առևտ րա յին քար տեր խա ղե րի հա մար. 
գոտ կա տե ղի հա մար վար ժու թյուն նե րի գո տի-
ներ. լո ղա թև եր ջրա սուզ ման հա մար. թա ղան-
թա վոր ձեռ նոց ներ լո ղա լու հա մար. փչո վի 
խա ղա լիք ներ լո ղա վա զան նե րի հա մար. ան վա-
վոր դա հուկ ներ. դա հու կա յին փայ տեր. փայ տեր 
ան վա վոր դա հուկ նե րի հա մար. յո գա յի ճո ճեր. 
խա ղա յին վրան ներ. տե սա խա ղե րի կցուրդ ներ.  
տե սա խա ղե րի ձեռ քի կցուրդ ներ. խա ղատ նակ-
ներ երե խա նե րի հա մար. պաշտ պա նիչ ամոր-
ձա կալ ներ սպոր տի հա մար. պի տակ ներ գոլ ֆի 
պա յու սակ նե րի հա մար. սահ նակ ներ սկե լե տո նի 
հա մար. պա տյան ներ հա տուկ նա խագծ ված 
սեր ֆին գի տախ տակ նե րի հա մար. հա կասթ րես 
խա ղա լիք ներ.

դաս  30.  ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). մա կա-
րո նե ղեն. նշով խմոր. անի սո նի սերմ. աստ ղա ձև 
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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. 
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). չո ու 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 
թանձ րա մո քանք (սո ուս ներ). մի սո. հա ցա հա-
տիկ նե րի հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. բրնձի 
հիմ քով թե թև նա խա ճա շեր. եգիպ տա ցո րե նի 
շի լա. եգիպ տա ցո րե նի ձա վար. հա ցաթխ ման 
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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. 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  38. ռա դի ո հե ռար ձա կում. հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի փո խան ցում. հե ռուս տա հե ռար ձա-
կում. հե ռագ րե րի հա ղոր դում. հե ռագ րա կապ 
տրա մադ րե լու ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռագ րա-
կապ. հե ռա խո սա կապ տրա մադ րե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ. հե ռա խո սա կապ. բա ժա նոր դա յին 
հե ռագ րա կա պի (տե լեք սի) ծա ռա յու թյուն ներ. 
լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. մա լու խա յին հե ռուս տա հե ռար ձա կում. 
ռա դի ո հե ռա խո սա կապ. հա մա կարգ չա յին տեր-
մի նալ նե րով իրա գործ վող կապ. հա մա կարգ չի 
մի ջո ցով հա ղոր դագ րու թյուն նե րի և պատ կեր-
նե րի փո խան ցում. էլեկտ րո նա յին նա մակ նե րի 
հա ղոր դում. ֆաք սի մի լա յին կապ. հե ռա հա ղոր-
դակ ցու թյան ոլոր տում տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. փեյ ջին գա յին ծա ռա յու թյուն (ռա դի ո յի, 
հե ռա խո սի կամ էլեկտ րո նա յին կա պի այլ 
մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ). հա ղոր դագրու-
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-
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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 ղովն ե րի հա սա նե լի ու թյան ապա հո վում. 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար մուտ քի ապա հո վում. 
ձայ նա յին փոս տի ծա ռա յու թյուն ներ. շնոր հա վո-
րա կան բա ցիկ նե րի առ ցանց փո խան ցում. թվա-
յին ֆայ լե րի հա ղոր դում. ան լար հե ռար ձա կում. 
տե սա կոն ֆե րանս նե րի հա մար կա պի ծա ռա յու-
թյուն նե րի տրա մադ րում. առ ցանց հա մա ժո ղով-
նե րի ապա հո վում, տրա մադ րում. տվյալ նե րի 
հոս քի փո խան ցում. ռա դի ո կապ. տե սա հա ղոր-
դում ըստ պա հան ջի. փոդ քաս թի հա ղոր դում. 
սմարթ ֆոն նե րի վար ձույթ. 

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

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

(գի դի) ծա ռա յու թյուն ներ. սի մու լյա տո րի մի ջո-
ցով մա տուց վող ուսու ցում. չբեռն վող ֆիլ մե րի 
տրա մադ րում «տե սա նյութ ըստ պա հան ջի» 
ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. չբեռն վող հե ռուս տա-
տե սա յին ծրագ րե րի տրա մադ րում «տե սա նյութ 
ըստ պա հան ջի» ծա ռա յու թյան մի ջո ցով. սա դո 
(ճա պո նա կան թե յի ծի սա կար գի ուսու ցում). 
այ կի դո յի ուսու ցում. ար վես տի ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն նե րի վար ձույթ. սե նյա կա յին ակ վա րի-
ումն ե րի վար ձույթ. լեռ նա յին զբո սաշրջու թյան 
իրա կա նա ցում զբո սա վա րի ուղեկ ցու թյամբ.  
զգես տա վոր ված դի մա կա հան դես նե րի կազ-
մա կեր պում զվար ճու թյուն նե րի հա մար. 
գե ղար վես տի պատ կե րաս րահ նե րի կող մից 
ներ կա յաց վող մշա կու թա յին, կրթա կան կամ 
ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն ներ. կի նո վար ձույթ. 
նո ու հա ուի փո խան ցում (ուսու ցում). հա տուկ 
պա հանջ նե րով օգ նա կան նե րի կող մից տրա-
մադր վող կրթա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձյու-
դո յի ուսու ցում. դրոն նե րի օդա նա վա վար ման 
որա կա վոր ման քննու թյուն նե րի անց կաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հնչյու նա յին օպե րա տոր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
տե սա նյու թե րի խմբագր ման ծա ռա յու թյուն ներ 
մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. լու սա տեխ նիկ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին նե րի. օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի 
տրա մադ րում զվար ճան քի կամ մշա կու թա յին 
նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա-
նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու թյուն նե րի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. ուսուց ման նմա-
նա կիչ նե րի վար ձույթ. ֆի զի կա կան պատ րաստ-
վա ծու թյան գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ուսուց ման նպա տակ նե րով. դեմ քի վրա նկա րե-
լու ծա ռա յու թյուն ներ.

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

____________________

(210) 20210246  (111) 32975
(220) 15.02.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 15.02.2031
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 01.03.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ գույնով:

(511) 
դաս  35. գովազդային նյութերի տարա-

ծում. ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. աճուրդա-
յին վաճառք. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. գովազդ. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. գովազդ փոստով. առևտրական 
տոնավաճառների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. առցանց 
գովազդ համակարգչային ցանցում. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության 
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
արտաքին գովազդ. սպառողների հավա-
տարմության, խրախուսման և խթանման 
ծրագրերի կազմակերպում և կառավարում. 
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. 
առցանց մանրածախ վաճառք. խանութի 
ծառայություններ ապրանքների մանրածախ և 
մեծածախ վաճառքի համար։
(740) Արեգ Պետրոսյան

____________________

(210) 20210247  (111) 32976
(220) 15.02.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 15.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Մարտի-
րոսյան Սուրենի, Երևան, Ա. Տիգրանյան 20, բն. 
76, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 
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(526) «Digital Diagnostic Center» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանու թյան օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ գունային համակցությամբ::
(511) 

դաս  44. բժշկական կլինիկաների ծառա-
յու թյուններ, այն է՝ ստոմատոլոգիական ախտ-
որոշիչ ծառայություններ, դիմածնոտային 
համակարգչային շերտագրություն (տոմո-
գրաֆիա). բժշկական լաբորատորիաների 
կողմից տրամադրվող բժշկական վերլուծության 
ծառայություններ ախտորոշման և բուժման 
նպատակով:

____________________

(210) 20210260  (111) 32977
(220) 16.02.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 16.02.2031
(730) Արտաշես Կարապետյան, Արարատի 
մարզ, գ. Նոր Խարբերդ, փ. 10, տուն 13, AM 
(442) 01.03.2021
(540) 

(511) 
դաս  3. օճառներ. անուշաբույր ջուր 

(օդեկոլոն). եթերային յուղեր. ծաղիկների 
էքստրակտներ (պարֆյումերիա). հիմքեր 
ծաղկային օծանելիքների համար. շամպուններ. 
օծանելիք. պարֆյումերիային արտադրանք. 
օդի բուրավետիչներ.

դաս  4. անուշահոտ մոմեր:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20210279  (111) 32978
(220) 18.02.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 18.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սվետլանա 
Խաչատրյան, Վայոց Ձորի մարզ, գ. Արենի, փ. 
36, տուն 42, AM 

(442) 01.03.2021
(540) 

(526) «Areni» անվանումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս  33. «Արենի» տեսակի խաղողից 
պատրաստված գինի:
(740) Մարիաննա Մխիթարյան

____________________

(210) 20210302  (111) 32979
(220) 19.02.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 19.02.2031
(730) Արմեն Արսենյան, Երևան, Հյուսիսային 
պողոտա 6-36, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 
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(511) 
դաս  33.  անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20210322  (111) 32980
(220) 23.02.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 23.02.2031
(730) «Մեգա դենտ» ՍՊԸ, Երևան, Մալաթիա 
Սեբաստիա, Իսակովի 52/5, բն. 22, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

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

դաս  44. ատամնաբուժական օգնու-
թյուն, ստոմատոլոգիա. բժշկական 
ստոմա տոլոգիական կլինիկաների ծառայու-
թյուններ. վիրաբուժական ստոմատոլոգիա-
կան ծառայություններ. օրթոպեդիկ 
ստոմատոլոգիական ծառայություններ. 
թերա  պևտիկ ստոմատոլոգիական ծառայու-

թյուններ. խորհուրդներ առողջության 
հարցերով. օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական 
ծառայություններ (օրթոդոնտիա). բժշկական 
ստոմատոլոգիական զննում. ճառագայ-
թային ախտորոշման ծառայություններ 
(ռենտգենաբանական). ընտանեկան ստոմա-
տոլոգիական ծառայություններ. ատամնա-
տեխնիկական ծառայություններ. մանկական 
ստոմատոլոգիական ծառայություններ:

____________________

(210) 20210339  (111) 32981
(220) 24.02.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 24.02.2031
(730) Նարեկ Սումբաթյան, Երևան, Դավիթաշեն  
թաղ. 4, շ. 25, բն. 21, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց ու 
մուգ նարնջագույն, նարնջագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  41. ակա դե մի ա ներ (ուսու ցում). զվար-
ճան քի (ատ րակ ցի ոն նե րի) զբո սայ գի նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. կեն դա նի նե րի վար ժե ցում. կի նե մա-
տոգ րա ֆի ա կան սար քա վո րումն ե րի վար ձույթ. 
հա մեր գա վար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կի նոս-
տու դի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրկե սա յին 
կա տա րումն ե րի ներ կա յա ցում. մրցույթ նե րի 
կազ մա կեր պում (ուսումն ա կան կամ զվար-
ճա լի). հե ռա կա ուսու ցում. ֆի զի կա կան դաս 
տի ա րա կու թյուն. դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ 
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շոու- ծրագ րե րի հա մար. ժա ման ցի օբ յեկտ նե րի 
տրա մադ րում. զվար ճա լի ռա դի ո հա ղոր դումն եր. 
տեքս տա յին նյու թե րի հրա պա րա կում, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին նյու թե րի. կրթա դաս 
տի ա րակ չա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ձայ նագ-
րու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. կի նո ֆիլ մե րի 
վար ձույթ. ֆիլ մե րի ար տա դրու թյուն, բա ցա-
ռու թյամբ գո վազ դա յին ֆիլ մե րի. մարմն ա-
մար զու թյան ուսու ցում. գրքե րը դուրս տա լու 
հնա րա վո րու թյամբ գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. գրքե րի հրա տա րա կում. ռա դիո և 
հե ռուս տա տե սա յին ըն դու նիչ նե րի վար ձույթ. 
ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին ծրագ րե րի մոն տա-
ժում. վար յե տե նե րի ներ կա յա ցումն եր. երաժշ-
տասրահ նե րի ներ կա յա ցումն եր. նվա գախմ բե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. թա տե րա կան ներ կա յա ցում-
ներ. շո ու նե րի ար տադ րու թյուն. հե ռուս տա տե-
սա յին զվար ճա լի հա ղոր դումն եր. թա տե րա կան 
դե կո րա ցի ա նե րի վար ձույթ. կեն դա նա բա նա-
կան այ գի նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սպոր տա յին 
սար քե րի տրա մադ րում. նկա րիչ նե րին մո դել ներ 
տրա մադ րող գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. շար ժա կան գրա դա րան նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. խա ղատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(խա ղեր). ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (զվար-
ճու թյուն կամ կրթու թյուն). կո լոք վի ումն ե րի կազ-
մա կեր պում և անց կա ցում. կոն ֆե րանս նե րի 
կազ մա կեր պում և անց կա ցում. վե հա ժո ղովն ե րի 
(կոնգ րես նե րի) կազ մա կեր պում և անց կա ցում. 
դիս կո տեկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կրթու թյան 
ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում. քննու թյուն նե րի անց կա ցում. զվար ճու-
թյան ոլոր տին վե րա բե րող տե ղե կա տվու թյան 
տրա մադ րում. ցու ցա հան դես նե րի կազ մա կեր-
պում մշա կու թա յին կամ կրթու թյան նպա տակ-
նե րով. մո լե խա ղե րի ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ. 
գոլ ֆի դաշ տե րի տրա մադ րում. առող ջու թյան 
ակումբ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (առող ջա րար և 
ֆիթ նես-մար զումն եր). հանգս տի ճամ բար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (զվար ճու թյուն ներ). թա տե-
րա կա նաց ված ներ կա յա ցումն եր. կի նո թատ-
րոն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադրում. 
նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն ներ 
(կրթու թյուն). սպոր տա յին մրցումն ե րի կազ-
մա կեր պում. ժա ման ցա յին հան դի պումն ե րի 
ծրագրե րի կազ մում. գործ նա կան հմտու թյուն-
նե րի ուսու ցում (ցու ցադ րու թյուն). թան գա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (շնոր հան դես ներ, 

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

ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար. 
կի նո ֆիլ մե րի ստեղ ծում, բա ցա ռու թյամբ գո վազ-
դա յին նե րի. օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի 
տրա մադ րում զվար ճան քի կամ մշա կու թա յին 
նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա-
նիշ նե րի տրա մադ րում զվար ճու թյուն նե րի կամ 
մշա կու թա յին նպա տակ նե րով. ուսուց ման նմա-
նա կիչ նե րի վար ձույթ. ֆի զի կա կան պատ րաստ-
վա ծու թյան գնա հատ ման ծա ռա յու թյուն ներ 
ուսուց ման նպա տակ նե րով. դեմ քի վրա նկա րե-
լու ծա ռա յու թյուն ներ:

____________________

(210) 20210364  (111) 32982
(220) 26.02.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 26.02.2031
(730) «Ռոփ լենդ» ՍՊԸ, Երևան 0065, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Սեբաստիա 22, բն. 29, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(526) «ZIPLINE» գրառումը, «ARMENIAN AERIAL 
PARK» և «CANOPY TOURS» արտահայտություններն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
բաց և մուգ կապույտ, բաց և մուգ կանաչ, դեղին, 
սպիտակ, մոխրագույն և դարչնագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  41. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ, այն է՝ զիփլայնի (թռչող գծի) 
ծառայությունների  կազմակերպում:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________
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(210) 20210365  (111) 32983
(220) 26.02.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 26.02.2031
(730) «Ռոփ լենդ» ՍՊԸ, Երևան 0065, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Սեբաստիա 22, բն. 29, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(526) «ԶԻՓԼԱՅՆ», «ZIPLINE» և «ЗИПЛАЙН» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(511) 

դաս  41. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ, այն է՝ զիփլայնի (թռչող գծի) 
ծառայությունների  կազմակերպում:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20210373  (111) 32984
(220) 01.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 01.03.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմինե Հարու-
թյունյան Գրիգորի, Երևան 0004, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Իսակովի 38/1, բն. 19, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է կարմիր, կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս  41. ուսումնական կենտրոնների 
ծառայություններ, անգլերեն լեզվի ուսուցում, 
վարպետաց դաս երի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում), մարզիչների, դաս 

ուսույցների ծառայություններ (ուսուցում). բոլոր 
ծառայությունները վերաբերում են ամերիկյան 
անգլերենի ուսուցանը:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20210394  (111) 32985
(220) 03.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 03.03.2031
(730) Հայկ Մելքոնյան, Կոտայք, Քասախ, Ա. 
Ստեփանյան 3, բն. 12, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(511) 
դաս  41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20210403  (111) 32986
(220) 03.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 03.03.2031
(730) «Բամելեքս» ՍՊԸ, Երևան, Գայի 39, բն. 
39, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(526) Բացի «BLUE EYES  BABY» արտա հայ-
տությունից մնացած բոլոր գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, բաց և մուգ կապույտ, սպիտակ, 
սև, բեժ, կարմիր, դեղին, կանաչ, վարդագույն և 
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  3. հակաբակտերիալ մանկական 
խոնավ անձեռոցիկներ:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20210430  (111) 32987
(220) 04.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 04.03.2031
(730) «Գիտելիքահենք հասարակություն» 
գիտակրթական հասարակական կազմա-
կերպություն, Երևան 0078, Մարգարյան 37, բն. 
114, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ վարդագույն, բեժ, բաց և մուգ մորեգույն 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս  35. ձեռագործ աշխատանքների 
վաճառք.

դաս  36. բարեգործական դրամահավաքի 
ծառայություններ. 

դաս  45. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար. 
աջակցություն անհատական կամ սոցիալական 
հարցերում:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20210439  (111) 32988
(220) 05.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 05.03.2031
(730) Սանոֆի Պաստյող Ինք., US 
(442) 16.03.2021
(310) 18304283   (320) 08.09.2020   (330) EM
(540) 

(511) 
դաս  5. պատվաստանյութեր:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20210441  (111) 32989
(220) 05.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 05.03.2031
(730) Սանոֆի Պաստյող Ինք., US 
(442) 16.03.2021
(310) 18304273   (320) 08.09.2020   (330) EM
(540) 

(511) 
դաս  5. պատվաստանյութեր:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20210442  (111) 32990
(220) 05.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 05.03.2031
(730) Սանոֆի Պաստյող Ինք., US 
(442) 16.03.2021
(310) 18304259   (320) 08.09.2020   (330) EM
(540) 

(511) 
դաս  5. պատվաստանյութեր։

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________
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(210) 20210444  (111) 32991
(220) 05.03.2021  (151) 15.07.2021
   (181) 05.03.2031
(730) Սանոֆի Պաստյող Ինք., US 
(442) 16.03.2021
(310) 18305847   (320) 11.09.2020   (330) EM
(540) 

(511) 
դաս  5. պատվաստանյութեր:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20210447  (111) 32992
(220) 05.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 05.03.2031
(730) Սանոֆի Պաստյող Ինք., US 
(442) 16.03.2021
(310) 18305830   (320) 11.09.2020   (330) EM
(540) 

(511) 
դաս  5. պատվաստանյութեր:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20210448 (111) 32993
(220) 05.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 05.03.2031
(730) Սանոֆի Պաստյող Ինք., US 
(442) 16.03.2021
(310) 18305841   (320) 11.09.2020   (330) EM
(540) 

(511) 
դաս  5. պատվաստանյութեր:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20210450  (111) 32994
(220) 05.03.2021  (151) 15.07.2021
      (181) 05.03.2031
(730) «Սեովեբ» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 6/2, 205, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «FOR YOUR KID» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս  35. մանկական պարագաների, 
ներառյալ՝ երեխաների համար նախա-
տեսված քայլավարժանքի սայլակների, ճաղա-
փակոցների, օրորոցների, նորածիններին 
տեղափոխելու կողովների, մանկասայլակների, 
մանկական կերակրասեղանների, մանկական 
հեծանիվների, խաղատնակների, ճոճերի 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ, այդ 
թվում՝ առցանց: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20210456  (111) 32995
(220) 09.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 09.03.2031
(730) «Մաստեր թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթ 
Անհաղթի 14, բն. 14, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(526) «TRADE» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր, դարչնագույն, գորշ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  1. սոսն ձող նյու թեր ար դյու նա բե րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սո սինձ ներ ար դյու նա-
բե րա կան նպա տակ նե րի հա մար. սի լի կոն ներ.

դաս  2. ներ կեր. աս բես տա յին ներ կեր. 
հա կա կո ռո զի ա կան ժա պա վեն ներ. բև եկ նա-
խեժ.

դաս  6. մե տա ղյա սահ մա նա փա կիչ ներ 
պա տու հան նե րի հա մար. դռնե րի մե տա ղա կան 
սահ մա նա փա կիչ ներ. մե տա ղա կան տա փօ ղակ-
ներ. մե տա ղա կան ծխնի ներ. շղթա ներ անա-
սուն նե րի հա մար. մե տա ղա կան փա կանք ներ 
տու փե րի հա մար. մե տա ղա կան հե ղույս ներ. 
մե տա ղա կան կա խո վի կող պեք ներ, բա ցա-
ռու թյամբ էլեկտ րո նա յին նե րի. մե տա ղա կան 
շղթա ներ. ձգող մե տա ղա կան մի ա ցու ցիչ օղակ-
ներ շղթա նե րի հա մար. 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. 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 
սեղ մակ ներ (պա հանգ ներ). մե տա ղյա սան-
դուղք ներ. լու սա մու տի մե տա ղա կան սող-
նակ ներ. դռնե րը փա կե լու ոչ էլեկտ րա կան 
մե տա ղյա սար քեր. մե տա ղա կան փա կան ներ, 
բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րա կան նե րի. մե տա ղա-
կան ցան ցեր. զսպա նա կա վոր փա կանք ներ, 
զսպա նա կա վոր փա կան ներ. մե տա ղա կան 
մղլակ ներ. մե տա ղա կան ձեռ նա սան դուղք-
ներ (սան դուղք ներ). մե տա ղա կան ան վիկ ներ 
կա հույ քի հա մար. մե տա ղա կան զամ բյուղ ներ. 
մե տա ղյա կե ռիկ-կա խիչ ներ հա գուս տի հա մար. 
դռան մե տա ղա կան բռնակ ներ. մե տա ղա-
կան գա մեր. մե տա ղա լար զոդ ման հա մար. 
տա փակ սող նակ ներ. մե տա ղա կան շի նա րա րա-
կան շա ղա խա տաշ տեր. արկ ղեր սո վո րա կան 
մե տաղ նե րից. մե տա ղա կան բռնակ ներ-սև ե-
ռակ ներ. մե տա ղա կան ոչ էլեկտ րա կան ճո պան-
ներ. մե տա ղա կան ճո պան ներ. մե տա ղա կան 
քի վեր. մե տա ղա կան ան կյու նակ ներ. հա գուս տի 
կա խա րան նե րի մե տա ղյա կե ռիկ ներ. մե տա-
ղա կան պնդօ ղակ 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). պող պա տյա 
ճո պան ներ. մո ծա կա պաշտ պան մե տա ղա կան 

ցան ցեր. էլեկտ րո նա յին ան կի զե լի պա հա րան-
ներ. կտրող սկա վա ռակ ներ.

դաս  7. գյու ղատն տե սա կան մե քե նա-
ներ. փո փո խա կան հո սան քի գե նե րա տոր ներ. 
խառ նիչ մե քե նա ներ. պա տեր սպի տա կեց նե-
լու մե քե նա ներ. բե տո նա խառ նիչ ներ (մե քե նա-
ներ). հնձիչ ներ. փայ տամ շակ ման հաս տոց ներ. 
կենտ րո նա խույս պոմ պեր. ֆրե զիչ հաս տոց ներ. 
կտրիչ մե քե նա ներ. հո սան քի գե նե րա տոր ներ. 
էլեկտ րա կան դա նակ ներ. կտրող մե քե նա ներ. 
հար դա րիչ մե քե նա ներ. հաս տա տուն հո սան քի 
գե նե րա տոր ներ. ամ բար ձիչ սար քեր. զտիչ 
մե քե նա ներ. գա զո նահն ձիչ ներ (մե քե նա ներ). 
փո րագր ման մե քե նա ներ. մե քե նա ներ՝ սայ-
րե րը, կտրիչ նե րը սրե լու հա մար. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րը լվա նա լու կա յանք ներ. ձեռ քի 
գոր ծիք ներ, բա ցա ռու թյամբ ձեռ քով կա ռա վար-
վող նե րի. մե քե նա նե րի, հաս տոց նե րի կտրող 
գոր ծիք նե րի բռնիչ ներ. ներ կա փո շեց րիչ ներ. 
հո րա տող մե քե նա ներ. ձեռ քի էլեկտ րա կան գայ-
լի կո նիչ ներ. օդա յին ճնշակ ներ (տե ղա կա յանք-
ներ ավ տոտ նակ նե րի հա մար). մե խա նի կա կան 
փոց խեր. գյու ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ, 
բա ցա ռու թյամբ ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի. 
գայ լի կո նի կա պիչ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
գայ լի կո նիչ գլխիկ ներ (մե քե նա նե րի մա սեր). 
շղթա յա կան սղոց ներ. էլեկտ րա մուր ճեր. էլեկտ-
րոդ ներ եռակց ման մե քե նա նե րի հա մար. ապա-
րատ ներ էլեկտ րա զոդ ման հա մար. զոդ ման 
էլետ րա կան ապա րատ ներ. էլեկտ րա կան զո դիչ-
ներ. ապա րատ ներ էլեկտ րա ա ղե ղա յին զոդ-
ման հա մար. ապա րատ ներ էլեկտ րա ա ղե ղա յին 
հատ ման հա մար. զո դա լամ պեր. օդա մուղ մե քե-
նա ներ. դռնե րը փա կե լու հիդ րավ լի կա կան 
սար քեր. էլեկտ րա կան պտու տա կա դար ձիչ ներ. 
շար ժա բեր (շար ժա հա ղորդ) գոր ծիք ներ, մե քե-
նա ներ և հաս տոց ներ, մաս նա վո րա պես` ձեռ քի 
էլեկտ րա կան գայ լի կո նիչ ներ. մուր ճեր (մե քե-
նա նե րի մա սեր). կտրիչ մե քե նա ներ. սղոց ներ 
(մե քե նա ներ). հղկման հաս տոց ներ. ողորկ ման 
մե քե նա ներ. սրե լու հղկման հաս տոց ներ. եր կայ-
նա ռան դիչ հաս տոց ներ. ձև ա վոր ֆրե զիչ հաս-
տոց ներ. փո րագր ման մե քե նա ներ. ֆու գա նիչ 
հաս տոց ներ. տաք օդի էլեկտ րա կան ատր ճա-
նակ-փո շա րար ներ. էլեկտ րա կան տա քաց վող 
սոսն ձա պա տող ատր ճա նակ ներ. էլեկտ րա կան 
ատր ճա նակ ներ՝ մե խեր խփե լու հա մար. էլեկտ-
րա կան շի նա րա րա կան կա րիչ ներ. խո հա նո-
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ցա յին էլեկտ րա կան մե քե նա ներ. ուղ ղա հա յաց 
գայ լի կո նիչ հաս տոց ներ. խա ռա տա յին հաս տոց-
ներ փայ տի հա մար. էլեկտ րա կան բեռ նամ բար-
ձիչ ներ. էլեկտ րա կան սար քեր մե խեր խփե լու 
հա մար. գա միչ մե քե նա ներ. թրթռա մե քե նա ներ 
բե տո նի խտաց ման հա մար. հան քա հատ ներ. 
թրթռա սա լեր. փայտ կո տո րե լու հաս տոց ներ. 
փայ տամ շակ ման հաս տոց ներ. օդաճն շա կան 
գոր ծիք ներ. օդա յին ճնշակ ներ (մե քե նա ներ). 
այ գե-բան ջա րա նո ցա յին էլեկտ րա գոր ծիք ներ, 
մաս նա վո րա պես` օդա փուք, խոտհն ձիչ ներ, 
մե քե նա ներ կա նաչ ցան կա պա տի կար ճաց ման 
հա մար.

դաս  8. հղկիչ գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). հե սա նա քա րեր.  նրբա խար տոց ներ.  
բզեր (մա խաթ ներ). կտրե լիս օգ տա գործ վող 
կա լիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). մած կա թի ակ ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). գայ լի կոն ներ (շա ղափ ներ) 
(ձեռ քի գոր ծիք նե րի մա սեր). ան կյու նա չա փա-
կան սար քեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ).  պա րու րա-
հան ներ. ձեռ քի մե խա հան գոր ծիք ներ. ձեռ քի 
ամ բար ձիկ ներ. դու րեր. կա ցին ներ՝ ակոս ներ, 
բնիկ ներ փո րե լու հա մար. քար տա շի դու րեր. 
սրո ցա քա րեր.  գա միչ մուր ճեր (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). մա կե րև ույթ նե րը մաք րե լու կտրոց ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). մկրատ ներ. նրբու նե լի ներ.  
փո րագ րե լու կտրիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
քլունգ ներ.  նրբաս ղոց ներ.  քե րա դա նակ ներ.  
ձեռ քի սղոց նե րի, մե տա ղաս ղոց նե րի շրջա-
նակ ներ. սղոց ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). թանձր 
նյու թե րը կտրե լու մկրատ ներ, փա կա նա գոր ծի 
մկրատ ներ. ծա կա տիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). պտու տա կա մե րի բա նա լի ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). պտու տա կա բա նա լի ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). ար տա պա րու րա կիչ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). գչիր (հո րատ). կա ցին ներ.  ռան-
դա ներ.  ձեռ քի շար ժա կով ձեռ քի գոր ծիք ներ. 
խո ղո վա կա հա տիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
կտրող գոր ծիք ներ. կտրիչ-դա նակ ներ.  ֆրե զա-
վոր կտրիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). թի ակ ներ 
(այ գե գոր ծու թյուն). գո գա թի ակ ներ (այ գե գոր-
ծու թյուն). ծե փիչ ներ. բույ սե րի վնա սա տու նե րին 
ոչն չաց նե լու ձեռ քի սար քեր. ապա կի կտրե-
լու ալ մաստ ներ (ձեռ քի գոր ծիք նե րի մա սեր). 
սրո ցա քա րեր.  սրե լու գոր ծիք ներ. սայ րեր 
սրե լու գոր ծիք ներ. գայ լի կո նիչ ներ. էտոց ներ. 
այ գե գոր ծա կան կոր մկրատ ներ. հո րատ ներ 
ատաղ ձա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի հա մար. 

խո ռոչ նե րի գայ լի կոն ներ (շա ղափ ներ) (ձեռ քի 
գոր ծիք նե րի մա սեր). փոց խեր (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). թի եր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). բա հեր (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). էտե լու մկրատ ներ. գե րան դի ներ.  
գե րան դի նե րի օղակ ներ. սրո ցա քա րեր գե րան-
դի նե րի հա մար. ողորկ ման գոր ծիք ներ. գա զո-
նահն ձիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). կի սակ լոր 
դու րեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). կաց նիկ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). ուրագ ներ (գոր ծիք ներ). մի ջա տաս-
պան նյու թե րի փո շե ցիր ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
ձեռ քով կա ռա վար վող այ գե-բանջա րա նո ցա-
յին գույք. սայ րեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). սղոց-
նե րի տա փուկ ներ (ձեռ քի գոր ծիք նե րի մա սեր). 
թա կեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). մուր ճեր (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). կռան ներ. հա տիչ ներ. ատր ճա նակ-
ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). կե տան շիչ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). խո շո րա քարթ խար տոց ներ (թոր-
բու, տով րիկ) (ձեռ քի գոր ծիք ներ). անց քա հատ-
ներ.  գա միչ գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
կարճ կո թով գե րան դի ներ. եղան ներ (ձեռ-
քի գոր ծիք ներ) փոց խեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
սղոց նե րի շրջա նակ ներ. ման գաղ ներ. կտրող 
առար կա ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ներ պա րու րա-
կիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). հո րատ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). ոչ էլեկտ րա կան պտու տա կա հան-
ներ. դու րեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). փո խո վի ծայ-
րեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). խո ղո վակ ներ կտրե լու 
գոր ծիք ներ. շա ղա փիչ ներ.  հե սա նաս կա վա-
ռակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). մի ջա տաս պան 
նյու թե րի ցրցայ տիչ ներ. փո րիչ ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). դա նակ ներ. աք ցան ներ, ունե լի ներ. 
գյու ղատնտե սա կան եղան ներ (ձեռ քի գոր-
ծիք ներ). կեն դա նի նե րին խու զե լու գոր ծիք ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). զմռնի տե սկա վա ռակ ներ. 
խար տոց ներ (գոր ծիք ներ). անց քա հան աք ցան-
ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). մամ լա մատ ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). կտրող գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). քաղ հա նիչ ներ՝ խա ղո ղի այ գի նե րը մշա-
կե լու հա մար (ձեռ քի գոր ծիք ներ). քե րակ ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). մամ լակ ներ. ձեռ քի պոմ-
պեր. ձեռ քի գոր ծիք նե րի կա լիչ գո տի ներ. լին-
գեր. թեք (ան կյան տակ) եզ րակտր ման ձեռ քի 
գոր ծիք ներ. զմռնի տե խար տոց ներ. մե կու սիչ 
հա նե լու գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). էջատ-
ման մամ լակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). դու րեր 
քան դա կա գործ նե րի հա մար. գե րան դի նե րի 
մե տա ղա կան կո թեր. դա նակ ներ դուրս հա նո վի 
սայ րով. ձեռ քի գոր ծիք ներ և սար քեր, մաս նա-
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վո րա պես` գչրակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). պտու-
տա կա հան ներ. սղոց ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
դար ձակ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). կծաք ցան-
ներ. պտու տա կա մա մուլ ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). մուր ճեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). կա ցին ներ 
(տա պար ներ). հա տիչ ներ. ռան դիչ գոր ծիք ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). ֆրեզ ներ (ձեռ քի գոր ծիք-
ներ). կտրե լու դա նակ ներ. մե խա գոր ծա կան 
գոր ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). ամ րու ցիչ գոր-
ծիք ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). խար տոց ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). աք ցան ներ (ունե լի ներ). մամ լա-
մատ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ). գա միչ գոր ծիք ներ 
(ձեռ քի). ծե փիչ ներ. բա հեր (ձեռ քի գոր ծիք ներ). 
վե ցա նիստ բա նա լի ներ. սեղ մե լու գոր ծիք ներ 
(ձեռ քի գոր ծիք ներ). ձեռ քի ամ բար ձիկ ներ (ձեռ-
քի գոր ծիք ներ). գոր ծիք նե րի կա լիչ ներ (բռնիչ-
ներ). գյու ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ (ձեռ քի 
գոր ծիք ներ). ձեռ քով կա ռա վար վող այ գե-բան-
ջա րա նո ցա յին գույք. մե տա ղա հատ մկրատ ներ. 
փոց խեր գա զոն նե րի հա մար. ձեռ քի գա զո-
նահն ձիչ ներ (ձեռ քի գոր ծիք ներ).

դաս  9. մագ նիս ներ. սպիր տա չափ ներ.  
ամ պե րա չափ ներ. բաշ խիչ տու փեր (էլեկտ րա-
կա նու թյուն). չա փիչ ժա պա վեն ներ. կշեռք ներ. 
հար թա կա վոր կշեռք ներ. զան գե րի կո ճակ ներ. 
ճյու ղա վոր ման տու փեր (էլեկտ րա կա նու թյուն). 
էլեկտ րա կան մա լուխ նե րի պա րու տակ ներ. 
ձև ան մուշ ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). պաշտ պա-
նիչ սա ղա վարտ ներ. շնչա դի մակ ներ, բա ցա-
ռու թյամբ ար հես տա կան շնչա ռու թյան հա մար 
նա խա տես ված նե րի. եռակ ցո ղի դի մա պա-
նակ ներ. ջեր մա կար գա վոր ման սար քեր. փակ 
ան ջա տիչ ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). էլեկտ րա-
կան շղթա յի գոր ծար կիչ ներ. գծա յին մի ա ցիչ-
ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). մի աց ման տու փեր 
(էլեկտ րա կա նու թյուն). էլեկտ րա կան հպակ ներ. 
էլեկտ րա կան կար գա վո րող սար քեր. էլեկտ րա-
կան կեր պա փո խիչ ներ. հե ռա վո րու թյուն չա փող 
սար քեր. էլեկտ րա կան ապա հո վիչ ներ. բաշ խիչ 
վա հան ներ (էլեկտ րա կա նու թյուն). չա փա կար-
կին ներ.  չա փիչ ներ. չա փիչ սար քեր. աշ խա-
տող նե րի դեմ քը պաշտ պա նող վա հան ներ. 
էլեկտ րա կան չա փիչ սար քեր. էլեկտ րա կան 
մա լուխ ներ. էլեկտ րա հա ղոր դա լա րեր. դժբախտ 
պա տա հար նե րից պաշտ պա նող ձեռ նոց ներ. 
քա նոն ներ (չա փիչ գոր ծիք ներ). խո նա վա չափ-
ներ. դռան օպ տի կա կան դի տանց քեր (խո շո րա-
ցու ցիչ ոսպ նյակ ներ). քա նոն ներ, մետ րեր (չա փիչ 

գոր ծիք ներ). ժա մա նա կի ավ տո մատ ռե լե ներ. 
հար թա չափ ներ (հո րի զո նա կան դիր քի որոշ ման 
սար քեր). ան կյու նա չափ ներ (չա փիչ գոր ծիք-
ներ). ջեր մա չափ ներ, բա ցա ռու թյամբ բժշկա կան 
ջեր մա չափ նե րի. խազ քաշ ներ (ռեյս մուս ներ). 
էլեկտ րա կան սար քեր՝ գո ղու թյուն նե րը կան-
խե լու հա մար. ան կյու նա չա փա կան գոր ծիք ներ. 
դռան էլեկտ րա կան զան գեր. լու սա վո րու թյան 
էլեկտրա կան կար գա վո րիչ ներ. կշռման սար քեր 
և գոր ծիք ներ. էլեկտ րո նա յին կշեռք ներ. չափ-
ման սար քեր և գոր ծիք ներ. չափ ման ժա պա վեն-
ներ. սպիր տա յին հար թա չափ ներ. լա զե րա յին 
հար թա չափ ներ. տրա մա չա փար կիչ ներ. թվա յին 
բազ մա ֆունկ ցի ո նալ չափ ման սարք. հո սան քա-
չա փիչ աք ցան ներ. չա փիչ ծայ րոց ներ. դժբախտ 
պա տա հար նե րից և վնաս վածք նե րից պաշտ-
պա նող անվ տան գու թյան սար քեր և գոր ծիք ներ. 
պաշտ պա նիչ հա գուստ. պաշտ պա նիչ սա ղա-
վարտ ներ. պաշտ պա նիչ ձեռ նոց ներ. պաշտ պա-
նիչ դի մակ ներ. շնչա դի մակ ներ (բա ցա ռու թյամբ 
ար հես տա կան շնչա ռու թյան հա մար նա խա-
տես ված նե րի). պաշտ պա նիչ կո շիկ ներ. պաշտ-
պա նիչ ակ նոց ներ. ծնկա կալ ներ. ստորջ րյա լո ղի 
ժա մա նակ օգ տա գործ վող ական ջի տամ պոն-
ներ. լույս անդ րա դարձ նող ժի լետ ներ.

դաս  11. օդա ջե ռու ցիչ ներ. էլեկտ րա կան լամ-
պեր. լապ տեր ներ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
հա մար. սար քա վո րանք լո գա րան նե րի հա մար. 
լու սա տու ներ. լու սա վոր ման լապ տեր ներ. լամ-
պե րի կո թառ ներ. գրպա նի էլեկտ րա կան լապ-
տեր ներ. խո ղո վակ նե րի և խո ղո վա կա շա րե րի 
ծո րակ ներ. լվաց ման բա քեր զու գա րան նե րի 
հա մար. լվաց ման բա քե րի մե խա նիզմն եր և 
պա րա գա ներ. ճկուն կցա խո ղո վակ ներ (սա նի-
տա րա տեխ նի կա կան). խո ղո վակ ներ (սա նի-
տա րա տեխ նի կա կան հա մա կար գե րի մա սեր). 
խո հա նո ցա յին սա լօ ջախ ներ. էլեկտ րա կան 
լամ պե րի կո թառ ներ. լու սա վոր ման սար քեր և 
տե ղա կա յանք ներ. առաս տա ղի լու սամ փոփ-
ներ. էլեկտ րա կան ռա դի ա տոր ներ. վա ռա րան-
ներ (ջե ռու ցիչ սար քեր). ջե ռուց ման սա լեր. 
լվա ցա րան ներ (սա նի տա րա տեխ նի կա կան 
սար քա վոր ման մա սեր). լվա ցա րան նե րի սի ֆոն-
ներ. հան քա փո րի լամ պեր. էլեկտ րա կան լամ-
պեր տո նա ծա ռե րի հա մար. լու սար ձակ ներ. 
ծո րակ ներ. ջրա տար ծո րակ նե րի մի ջա դիր ներ. 
սա նի տա րա տեխ նի կա կան սար քեր և տե ղա կա-
յանք ներ. չո րաց ման ապա րատ ներ և տե ղա կա-
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յանք ներ. ապա րատ ներ լվա ցա սե նյակ նե րում 
ձեռ քե րը չո րաց նե լու հա մար. նստոց ներ զու գա-
րան նե րի հա մար. զու գա րա նա կոն քի կա փա րիչ-
ներ. խառ նիչ ծո րակ ներ ջրա տար խո ղո վակ նե րի 
հա մար. փո ղո ցա յին լապ տեր ներ. կեն ցա ղա-
յին էլեկտ րա կան օդա փո խիչ ներ. լույս ար ձա-
կող դի ոդ նե րի (ԼԱԴ) լու սա վոր ման սար քեր. 
լու սա յին շա րան ներ տո նա կան զար դա րան քի 
հա մար. ճա կա տի լապ տեր ներ. հա տա կի լապ-
տեր ներ. սա հե լուց պաշտ պա նող հար մա րանք-
ներ՝ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի դո ղե րի 
հա մար. լո գա սե նյա կի պա րա գա ներ, այդ թվում՝ 
ջրա հե ռաց ման հո սակ ներ. 

դաս  17. մե կու սիչ նյու թեր շի նա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար, այդ թվում՝ սի լի կոն ներ, 
մե կու սիչ փրփուր. նյու թեր հեր մե տի կաց ման 
հա մար. ճկուն ոչ մե տա ղա կան փող րակ ներ. 
մե կու սիչ ժա պա վեն ներ.

դաս  20. հա յե լի ներ. սրբիչ նե րի բռնիչ ներ 
(կա հույք). ոչ մե տա ղա կան գոր ծի քա տու փեր. 
ոչ մե տա ղա կան արկ ղեր գոր ծիք նե րի հա մար. 
դա րա կա շա րեր.

դաս  21. ոռոգ ման հար մա րանք ներ. խո զա-
նակ ներ. ցո ղիչ ներ (սրսկիչ ներ). ցնցուղ ներ 
(այ գե գոր ծա կան). ավել ներ. դույ լեր, բա դյա ներ. 
թա սեր (անոթ ներ). ծո րան ներ. օճա ռա ման-
ներ.  ձա գար ներ. սպի տա կե ղե նի չո րու ցիչ ներ. 
հա տա կի խո զա նակ ներ. մկան թա կարդ ներ. 
ձեռ նոց ներ այ գե գոր ծա կան-բան ջա րա բու ծա-
կան աշ խա տանք նե րի հա մար. ավ տո մե քե նան 
լվա նա լու ձեռ նոց ներ. դույ լեր հա տա կա մաք րի չը 
քա մե լու հա մար.

դաս  35. ման րա ծախ և մե ծա ծախ վա ճառ քի 
ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ ար դյու նա-
բե րա կան, գյու ղատն տե սա կան և կեն ցա ղա յին 
նշա նա կու թյան ապ րանք նե րի, առա վե լա պես՝ 
սոսն ձող նյու թե րի, ներ կե րի, ներ կա նյու թե րի, 
մե տաղ նե րից և դրանց հա մա հալ վածք նե րից 
պատ րաստ ված իրե րի,  մե քե նա նե րի, հաս տոց-
նե րի, էլեկտ րա կան գոր ծիք նե րի, շար ժիչ նե րի 
(բա ցա ռու թյամբ վեր գետ նյա տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի), մե քե-
նա նե րի կցոր դիչ նե րի և փո խանց ման տար րե րի 
(բա ցա ռու թյամբ վեր գետ նյա տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար նա խա տես ված նե րի), գյու-
ղատն տե սա կան գոր ծիք նե րի, բա ցա ռու թյամբ 
ձեռ քով կա ռա վար վող նե րի, ձեռ քի գոր ծիք նե րի 
և ձեռ քով կա ռա վար վող գոր ծիք նե րի, չա փիչ 

սար քե րի և գոր ծիք նե րի, անվ տան գու թյան սար-
քե րի և գոր ծիք նե րի, պաշտ պա նիչ հա գուս տի և 
սար քե րի, օպ տի կա կան սար քե րի և գոր ծիք նե րի, 
լու սա վոր ման, ջե ռուց ման, հո վաց ման, շո գու 
ար տադր ման, սննդամ թեր քի ջեր մամշակ ման, 
սա ռեց ման, չո րաց ման, օդա փոխ ման, ջրա-
բաշխ ման և սա նի տա րա տեխ նի կա կան սար-
քե րի և տե ղա կա յանք նե րի, մե կու սիչ, կպչուն 
և հեր մե տի կաց նող նյու թե րի, հա յե լի նե րի, ոչ 
մե տա ղա կան տու փե րի ու արկ ղե րի, դա րա-
կա շա րե րի, այ գե գոր ծա կան-բան ջա րա բու ծա-
կան աշ խա տանք նե րի հա մար պա րա գա նե րի 
վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն ներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20210465  (111) 32996
(220) 09.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 09.03.2031
(730) Առնո Սուրենի Բաբաջանյան, RU 
(442) 16.03.2021
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց կարմիր, երկնագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս  29. ջրի մուռ նե րի սննդա յին լու ծամ-
զուք ներ (էքստ րակտ ներ). ան կեն դան անձ րուկ-
ներ (ան չո ուս). բա ղադ րու թյուն ներ ար գա նակ 
պատ րաս տե լու հա մար. խա վի ար. ան կեն դան 
խեց գետ նան ման ներ. ան կեն դան խեց գե տին-
ներ. ձկան սու կի. ան կեն դան ձուկ. որ սա միս. 
ան կեն դան ծո վա տա ռեխ. ան կեն դան օմար ներ. 
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ան կեն դան ոստ րե ներ. ձկան սննդա յին սո սինձ. 
լան գուստ ներ (ան կեն դան). ան կեն դան խե ցե-
մորթ ներ. ան կեն դան մի դի ա ներ. ան կեն դան 
սար դի նա ձուկ. ան կեն դան սաղ մոն. ան կեն դան 
թյուն նոս. ձկան հիմ քով սննդամ թերք. ան կեն-
դան խխունջ ներ. ան կեն դան սղո ցա ձև ծո վա-
մո րեխ ներ. պա հա ծո յաց ված ձուկ. ան կեն դան 
մանր ծո վա խեց գե տին ներ. ձկան պա հա ծո ներ. 
ձկան ա լյուր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. 
աղը դրած ձուկ. ան կեն դան հո լո տու րի ներ 
(ծո վա յին վա րունգ). պա հա ծո յաց ված ծո վա-
յին ջրի մուռ ներ. թե թև նա խու տեստ ներ մրգե րի 
հիմ քով. ձկան մու սեր. ձկան մշակ ված խա վի-
ար. ան կեն դան կակ ղա մորթ ներ. պա հա ծո յաց-
ված կո ճապղ պեղ. թթու դրած կո ճապղ պեղ.

դաս  30. ջրի մուռ ներ (հա մե մունք). աղա-
ցած կո ճապղ պեղ. պի ցա ներ. սո ուս ներ (հա մե-
մունք ներ). ծո վի ջուր սնունդ պատ րաս տե լու 
հա մար. սու շի. բրնձա յին բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. 
տա կոս. տոր տի լա ներ. հա մե մունք ներ աղ ցան-
նե րի հա մար. մի սո. բրնձի հիմ քով թե թև 
նա խա ճա շեր. բրնձե խմոր խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. ռա մեն. բու րի տո. ջրի-
մու ռով փա թաթ ված պատ րաս տի բրինձ. ուտե լի 
թուղթ. ուտե լի բրնձե թուղթ. 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. 
արիշ տա ուդոն. արիշ տա սո բա. ջրի մու ռով թեյ. 
կո ճապղ պե ղի մա ծուկ (հա մե մունք). 

դաս  31. սննդա յին և կե րա յին չմշակ ված 
ջրի մուռ ներ. կեն դա նի խե ցե մորթ ներ. ձկնկիթ. 
կեն դա նի ձուկ. կեն դա նի խայծ ձկնոր սու թյան 
հա մար. կեն դա նի խեց գե տին ներ. խեց գետ-
նան ման ներ (կեն դա նի). կեն դա նի օմար ներ. 
կեն դա նի մի դի ա ներ. կեն դա նի ոստ րե ներ. կեն-
դա նի լան գուստ ներ. ձկան ա լյուր կեն դա նի նե րի 
կե րի հա մար. կեն դա նի հո լո տու րի ներ (ծո վա յին 
վա րունգ). կեն դա նի ծո վա տա ռեխ. կեն դա նի 
սաղ մոն. կեն դա նի սար դի նա ներ. կեն դա նի 
թյուն նոս. կեն դա նի անձ րուկ ներ. գե տա ծա-
ծան կոի, կեն դա նի. կեն դա նի կակ ղա մորթ ներ. 
սա ռե ցու մով չո րաց րած խայ ծեր ձկնոր սու թյան 
հա մար.

դաս  32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու-
ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ). ոչ ալ կո հո լա յին 
մրգա յին ըմ պե լիք ներ. մրգա հյու թեր. լի մո նադ-
ներ. բան ջա րե ղե նի հյու թեր (ըմ պե լիք). շար-
բաթ (ըմ պե լիք). ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 

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). սմու զի ներ (մրգե րի կամ բան ջա րե ղեն նե րի 
խառ նուրդ նե րի հիմ քով ըմ պե լիք ներ). բրնձի 
հիմ քով ըմ պե լիք ներ, բա ցի կա թի փո խա րի նիչ-
նե րից. զո վա ցու ցիչ ոչ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ. չրե րից պատ րաստ ված ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ.

դաս  35. հայ տա րա րու թյուն նե րի փակց նում. 
գո վազ դա յին նյու թե րի տա րա ծում. ապ րանք-
նե րի ցու ցադ րում. գո վազ դա յին նյու թե րի 
առա քում. գո վազ դա յին նյու թե րի նո րա ցում. 
նմուշ նե րի տա րա ծում. գո վազ դա յին տեքս-
տե րի հրա տա րա կում. գո վազդ. ռա դի ո գո վազդ. 
հե ռուս տա գո վազդ. ցու ցա փեղ կե րի ձև ա վո րում. 
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. ցու ցա հան դես նե րի 
կազ մա կեր պում առևտ րա յին կամ գո վազ դա-
յին նպա տակ նե րով. տա րածք նե րի վար ձա կա-
լում գո վազ դի տե ղադր ման հա մար. վա ճառ քի 
օժանդա կու թյուն եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գո վազդ փոս տով. տե ղե կատ վու թյան հա վա քում 
տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար-
նե րում. տե ղե կատ վու թյան կա նո նա կար գում 
տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե-
րում. 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). 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. 
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. առևտ րա յին միջ նոր դա յին 
ծա ռա յու թյուն ներ. գոր ծա րար տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. 
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-
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նե րի մշա կում. գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի 
վար ձույթ. 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. ար տա քին գո վազդ. հա ցամ թեր քին 
վե րա բե րող ման րա ծախ առևտ րի ծա ռա յու-
թյուն ներ.

դաս  43. սննդամ թեր քի պատ րաս տում 
և առա քում. սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. նա խա ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ճա շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ռես տո րան-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ինք նաս պա սարկ ման 
ռես տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. խորտ կա-
րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 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. տե ղե կու թյուն և 
խորհրդատվու թյուն սննդի պատ րաստ ման 
հար ցե րով. անձ նա կան խո հա րա րի ծա ռա յու-
թյուն ներ:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20210466  (111) 32997
(220) 09.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 09.03.2031
(730) «Այ Օպտիկս» ՍՊԸ, ք. Արթիկ, Բաղրամյան 
60, AM 
(442) 16.03.2021
(540) 

(526) «EYE OPTICS» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց կապույտ և մուգ կապույտ գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս  9. ակնոց, արևային ակնոց, 
ակնոցի շրջանակներ, ակնոցի ոսպնյակներ, 
հպաոսպնյակներ.

դաս  44. ակնաբույժների ծառայություններ:
____________________

(210) 20210477  (111) 32998
(220) 11.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 11.03.2031
(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU 
(442) 01.04.2021
(540) 

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

դաս  34. ծխախոտ և ծխախոտի 
փոխարինիչներ. սիգարետներ և սիգարներ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ և ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտուքներ. 
լուցկի։  
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20210503  (111) 32999
(220) 15.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 15.03.2031
(730) Փֆայզեր Այըրլենդ Ֆարմասյութիքլզ, IE 
(442) 01.04.2021
(540) 

(511) 
դաս  5. դեղագործական արտադրանք, 

դեղագործական պատրաստուկներ և նյութեր։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20210504  (111) 33000
(220) 15.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 15.03.2031
(730) Փֆայզեր Այըրլենդ Ֆարմասյութիքլզ, IE 
(442) 01.04.2021
(540) 

(511) 
դաս  5. դեղագործական արտադրանք, 

դեղագործական պատրաստուկներ և նյութեր։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210552  (111) 33001
(220) 18.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 18.03.2031
(730) «Հովնանյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գևորգ Չաուշի 50, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(511) 
դաս  16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 

դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ-
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս  25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
դաս  28. խաղեր և խաղալիքներ. 

մարմնամարզական և սպորտային իրեր. 
տոնածառի զարդեր.

դաս  35. գովազդ. գործերի կառավա-
րում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործարա-
րության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ.

դաս  41. կրթություն (դաս տիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

____________________

(210) 20210555  (111) 33002
(220) 18.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 18.03.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(442) 01.04.2021
(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, դիժեստիվներ 
(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 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. 
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային 
խմիչքներ: 

____________________
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(210) 20210562  (111) 33003
(220) 19.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 19.03.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդուարդ 
Դերենիկի Կարապետյան, Արագածոտնի մարզ, 
ք. Ապարան, Խանջյան փ., տուն 4, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(526) «ICE CREAM» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է շագա նակագույն, բաց շագանակագույն, 
կաթնագույն, գինեգույն, վարդագույն, մարմնա-
գույն և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20210579  (111) 33004
(220) 22.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 22.03.2031
(730) Գևորգ Համայակի Թորոսյան, Երևան, 
Գուսան Շերամի 9, բն. 34, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

(511) 
դաս  30. 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. կո ճապղ պեղ 
(ամո քանք). 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 րուն (նշով 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. սառ նա շա քար (նա բաթ). փա թիլ ներ 
(հա ցա հա տի կա յին ար տադ րանք). չոու-չոու 
(հա մե մունք). կուս կուս (ձա վար). ածի կի լու-
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ծամ զուք (էքստ րակտ) սննդի հա մար. ածիկ 
սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու հա մար. ակ նա մոմ. 
ռե լիշ (հա մե մունք). մեղ վա մոր կաթ. ծո վի ջուր 
սնունդ պատ րաս տե լու հա մար. սու շի. տո մա տի 
սո ուս. մա յո նեզ. կրե կեր ներ. եփած կրեմ. մրգա-
յին դոն դող (հրու շա կա յին). մյուս լի. բրնձա յին 
բլիթ ներ. սո յա յի սո ուս. սա ռեց րած յո գուրտ 
(սննդա յին սա ռույց). չատ նի (հա մե մունք). 
գար նա նա յին ռու լետ. տա կոս. տոր տի լա ներ. 
սա ռույ ցով թեյ. թե յի հիմ քով ըմ պե լիք ներ. հա մե-
մունք ներ աղ ցան նե րի հա մար. թա վա լե լու պաք-
սի մատ. թա բու լե. հալ վա. քիշ. մսա յին թանձր 
ամո քանք. մի սո (հա մե մունք). 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 (սո ուս). բա ղադ րու թյուն-
ներ խո զա պուխ տը ջնա րա կե լու հա մար. կտա-
վա տի սերմ խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի 
հա մար. ցո րե նի ծի լեր սննդի մեջ օգ տա գոր ծե լու 
հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ պրո տե-
ի նի բարձր պա րու նա կու թյամբ. գի նե քա րաթ-
թու խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
գլյու տե նա յին հա վե լույթ ներ խո հա րա րա կան 
նպա տակ նե րի հա մար. սո ուս ներ մա կա րո նե-
ղե նի հա մար. հա ցա հա տի կա յին սա լիկ ներ. 
ար մա վե նու շա քար. պատ րաս տի խմոր. թե յի 
փո խա րեն օգ տա գործ վող ծա ղիկ ներ կամ 
տե րև ներ. խմոր հրու շա կե ղե նի հա մար. վա րե-
նիկ ներ (լցոն ված խմո րի գնդիկ ներ). պել մեն ներ 
(խմո րի գնդիկ ներ մսի խճո ղա կով). 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 (չի նա կան կար կան դակ ներ). բրնձե 
խմոր խո հա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ցզյա ոց զի (չի նա կան պել մեն ներ). ռա մեն 
(ճա պո նա կան ճա շա տե սակ լապ շա յի հիմ քով). 
օկո նո մի ա կի (ճա պո նա կան բար կա համ բլիթ-
ներ). օկո նո մի ա կիի հա մար խմո րա խառ նուրդ 

(ճա պո նա կան բար կա համ բլիթ ներ). բու րի տո. 
գիմ բապ (կո րե ա կան ճա շա տե սակ բրնձի հիմ-
քով). 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 (բրնձի գնդիկ ներ). 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. լոմ-
պոր (կար տո ֆի լի հիմ քով բլի թիկ ներ). զե ֆիր 
(հրու շա կե ղեն). պաս տի լա (հրու շա կե ղեն). սեմ-
բեյ (բրնձի կրե կեր ներ). կիմ չի ժոն (խմոր ված 
բան ջա րե ղեն նե րից 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․

դաս  32. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին լու-
ծամ զուք ներ (էքստ րակտ ներ). գա րե ջուր. 
կո ճապղպե ղի գա րե ջուր. ածի կի գա րե ջուր. 
գա րեջ րի քաղ ցու. ոչ ալ կո հո լա յին մրգա յին 
ըմ պե լիք ներ. կաթ նա շի ճու կա յին հիմ քով ըմ պե-
լիք ներ. բա ղադ րու թյուն ներ ոչ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ պատ րաս տե լու հա մար. 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 
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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 տիվն եր (լի կյոր ներ 
և սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ). գի նի ներ. ջին. 
լի կյոր ներ. մեղ րա յին ըմ պե լիք (մեղ րաս պիրտ, 
մեղ րա գի նի). բա լի օղի. սպիր տա յին ըմ պե լիք-
ներ. բրեն դի. գի նի խա ղո ղի չան չե րից. տան-
ձօ ղի. սա կե. վիս կի. սպիր տա յին բնա հյու թեր 
(էսեն ցի ա ներ). սպիր տա յին լու ծամ զուք ներ. 
ալ կո հո լա յին խմիչք ներ, բա ցի գա րեջ րից. մրգեր 
պա րու նա կող ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի 
սպիրտ. ռոմ. օղի. խառ նա կազմ ալ կո հո լա յին 
ըմ պե լիք ներ, բա ցի գա րեջ րի հիմ քով ըմ պե լիք-
նե րից. 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) 20210580 (111) 33005
(220) 22.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 22.03.2031
(730) «Կուլտ 21» ՍՊԸ, Երևան 0033, Արաբկիր, 
Սունդուկյան 2, բն. 16, AM 
(442) 01.04.2021

(540) 

(526) «of restaurant art» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս  43. սննդամթերքի պատրաստում և 
առաքում. ռեստորանների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ: 

____________________

(210) 20210595  (111) 33006
(220) 23.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 23.03.2031
(730) «Ինմեդ» ՍՊԸ, Երևան, Կարո Հալաբյան 
57/6, AM 
(442) 01.04.2021
(540) 

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

դաս  35. դեղատների ծառայություններ, այդ 
թվում՝ դեղագործական, անասնաբուժական 
և հիգիենիկ պատրաստուկների, բժշկական 
պարագաների, դեղորայքի, կենսաբանական 
ակտիվ հավելումների, խնամքի միջոցների, 
կոսմետիկական միջոցների, մանկական սննդի 
և պարագաների, ոսպնյակների վաճառք:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20210670  (111) 33007
(220) 31.03.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 31.03.2031
(730) «Ասկերան» արտադրական կոոպերա-
տիվի երևանյան մասնաճյուղ, Երևան, 
Ծիծեռնակաբերդի խճ. շ. 1/2, բն. 11, AM 
(442) 16.04.2021
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպի  տակ, սև, ոսկեգույն, բաց ոսկեգույն, շագա-
նա կագույն և մուգ բալագույն գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս  33. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից:
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20210687  (111) 33008
(220) 02.04.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 02.04.2031
(730) «Բիո քոթոն» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 
40/64, AM 
(442) 16.04.2021
(540) 

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

դաս  3. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. բամբակ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
ականջի չոփիկներ, այն է՝ բամբակյա 
փայտիկներ կոսմետիկական նպատակ-
ների համար. դիմահարդարումը հեռացնող 
պատրաս տուկներով տոգորված բամ բակ, 
դիմահարդարումը հեռացնող պատ րաս-
տուկներով տոգորված անձեռոցիկներ.

դաս  5. դեղամիջոցներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. բամբակյա փայտիկներ 
բժշկական օգտագործման համար. բամբակյա 
տամպոններ բժշկական նպատակների համար. 
խոնավածուծ բամբակ:

____________________

(210) 20210887 (111) 33009
(220) 26.04.2021 (151) 15.07.2021
   (181) 26.04.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նինա Հովհան-
նիսյան Աշոտի, Երևան 0035, Քանաքեռ-
Զեյթուն, Յ. Լեփսիուսի 29, բն. 39, AM 
(442) 03.05.2021
(540) 

(526) «BEAUTY ROOM», «HAIR», « NAILS» և 
«BEAUTY»  գրառումներն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
բաց և մուգ ոսկեգույն գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս  44. գեղեցկության սրահների ծառա-
յություններ. վարսավիրանոցների ծառայու-
թյուններ. մերսում. մատնահարդարում. 
ոտնահարդարում. մազերի պատվաստում. 
մազերի գանգրացում. դաջում. գեղագետ 
դիմահարդարների ծառայություններ. արևա-
բուժարանների ծառայություններ. մազա-
հեռացում մոմով (էպիլյացիա). լազերային 
մազահեռացում. պիրսինգ. մարմնի խնամքի 
կոսմետիկական ծառայություններ. դեմքի 
մաշկի խնամքի հետ կապված ծառայություններ:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6822 06.06.2031 ՍիԷնԷյջ Ինդաս թրիըլ Էն.Վի., GB

6823 06.06.2031 ՍիԷնԷյջ Ինդաս թրիըլ Էն.Վի., GB

  6838 30.11.2031 Աքտավիս Գրուփ ՓԹՔ իհֆ., IS

6839  30.11.2031 Բալկանֆարմա Տրոյան ԱԴ, BG

 7072 14.09.2031 Ռեթիոֆարմ ԳՄԲՀ, DE

 7103  28.06.2031 Գ.Գ. Փրոփրթիզ, ԼԹԴ., BM

17559 15.04.2031 «Լևոն և Լամարա» դեղատուն ՍՊԸ, Երևան, 

    Դավիթաշեն 1-ին թաղ., 21 շենք, AM

17592 15.04.2031 «Լևոն և Լամարա» դեղատուն ՍՊԸ, Երևան, 

    Դավիթաշեն 1-ին թաղ., 21 շենք, AM

17652 09.06.2031 «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM

17653 09.06.2031 «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM

17721  28.06.2031 «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

17722 28.06.2031 «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

17723 28.06.2031 «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

17814 28.06.2031 «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

17815 28.06.2031 «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

17825 16.08.2031 «Հոսպիս մեդ» ՍՊԸ, Երևան, Մանուշյան 95, AM

17826 22.08.2031 «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 

    2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM

17827 22.08.2031 «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 

    2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM

17828 22.08.2031 «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 

    2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM

17833 22.08.2031 «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 

    Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM

17943 23.08.2031 «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 57/2, AM

17944 23.08.2031 «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 57/2, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

18041 01.09.2031 «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 8, AM

18398 27.07.2031 Փրո Բոնո Բիո Անթրըփրենյոր Լիմիթիդ, GB

18407 30.09.2031 «Էդարթհաուսքնսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան, 

    Նոր-Նորքի 9-րդ զ/ծ, 22շ., բն. 30, AM

18411  01.12.2031 ՋիԷմՓի Լթդ, GE

18561 16.08.2031 Թոմմի Հիլֆիգեր Լայսընսինգ Բ.Վ., NL

18562 16.08.2031 Թոմմի Հիլֆիգեր Լայսընսինգ Բ.Վ., NL

18563 16.08.2031 Թոմմի Հիլֆիգեր Լայսընսինգ Բ.Վ., NL
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01J 25/00     609  Y
A61H 33/00   610  Y
A61K 35/00   610  Y
A61P 43/00    610  Y
A61K 31/00    611  Y
A61K 31/00    612  Y
A61K 31/00    613  Y
A63B 31/00   614  Y
C05D 9/00   615  Y
C05F 11/00   615  Y
C05F 11/00   616  Y
C12N 1/00    616  Y
C07H 21/00   617  Y
C07K 3/00     618  Y
C08L 61/00    619  Y
C08K 13/00   619  Y
E02B 13/00    620  Y
E02B 13/00   621  Y
E21F 5/00  622  Y
F41F 3/00    623  Y
G02B 23/00  624  Y
H01L 31/00 625  Y
H01L 31/00    626  Y
H01Q 3/00    627  Y



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2604
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21613, 7425
73 (1) Իրավատեր  Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու 
Ջերսիի նահանգ, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey 08933-7001, U.S.A., 
US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ֆարմա Մար 
Ս.Ա., Avda. De los Reyes, Pol. Ind. La Mina, Col-
menar Viejo, 28770, Madrid, Spain, ES
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         24.06.2021

____________________

Գրանցում No 2605
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2728
73 (1) Իրավատեր  Օսթին Նիքըլս Ընդ Քո., 
Ինքորփորեյթիդ, 250 Park Avenue, 17th floor, New 
York, NY 10177, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Պերնո Ռիկար 
Ինդիա Պրայվեթ Լիմիթիդ, Atelier, No 10, Level 1, 
Worldmark 2, Aerocity, New Delhi, 110037, India, IN
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         28.06.2021

____________________

Գրանցում No 2606
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 30539
73 (1) Իրավատեր  «Մենյու Գրուփ» (ՅուՔեյ) 
լիմիթիդ, Chancery Station House, 31-33 High 
Holborn, London, England, WC1V 6AX, GB

73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ինտերնետ 
պրոջեքտս» ՍՊԸ, Երևան, Քաջազնունու 9/118, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          30.06.2021

____________________

Գրանցում No 2607
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 372
73 (1) Իրավատեր ԷլԷսԱյ-Լաքսեմբըրգ ՍԱՌԼ, 29, 
boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxemburg, LU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԷլԷսԱյ-Նեդրլընդզ 
Բ.Վ., Moermanskkade 101, 4th floor, 1013 BC, 
Amsterdam, The Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          30.06.2021

____________________

Գրանցում No 2608
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25123
73 (1) Իրավատեր  Նարեկ Ավայան, Երևան, 
Բագրա տունյաց 2-րդ նրբ., տուն 8, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ալբերտ 
Հարությունյան, ՀՀ, Երևան, Օրբելի 6, բն. 126, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          02.07.2021

____________________
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Գրանցում No 2609
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 4931, 4770
73 (1) Իրավատեր  Վայեթ ԼԼՔ, 235 East 42nd 
Street, New York, New York 10017, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող ՓՖ Քնսյումր 
Հելթքեըր 1 ԼԼՔ, Corporation Service Company, 
251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, 
United States, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         02.07.2021

____________________

Գրանցում No 2610
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5038, 5039, 5041, 5042, 
5044, 11967, 15122
73 (1) Իրավատեր  Վայեթ Հոլդինգս ԼԼՔ, 235 East 
42nd Street, New York, NY 10017-5755, USA, US

73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԳլաքսոՍմիթՔլայն 
Քնսյումր Հելթքեըր Հոլդինգս (ՅուԷս) ԼԼՔ, Cor-
poration Service Company, 251 Little Falls Drive, 
Wilmington, Delaware, 19808, United States, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         06.07.2021

____________________

Գրանցում No 2611
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1893
73 (1) Իրավատեր Սոսիետե դե Պրոդյուի Դ 
Արմանյակ Ս.Ա., Chateau de Champagne d Arma-
gnac, F-32800 Eauze, France, FR
73 (2) Իրավունքներն ստացող Սոսիետե դե 
Պրոդյուի Դ Արմանյակ Ս.Ա.Ս., Route de Cazaubon 
32800 Eauze, France, FR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        06.07.2021

____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3315  24.12.2020
3377  20.12.2020
3378  20.12.2020

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

382S  23.12.2020



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 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
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) 609 (13) Y
A01J 25/00

(21) AM20200026Y (22) 03.03.2020
(72) Самвел Манукян (AM) 
(73) Самвел Манукян, 3101, Гюмри, 2-ой пер. ул. 
Фурманова 12а (AM) 
(54) Пресс-форма для сыра
(57) Пресс-форма для сыра содержит корпус, 
перфорированную обечайку обхвата сырного 
зерна, верхнюю и нижнюю крышки и 
прикрепленные к ним нижний телескопический 
и верхний пневмопоршни. Корпус состоит из 
верхней и нижней частей, в зазоре между ними 
посредством резиновой прокладки установлена 
обечайка. Она имеет прорезь и прикрепленные 
к краям прорези оконечности с резиновыми 
прокладками. Нижняя крышка состоит из 
большой и малой частей, которые прикреплены 
соответственно к большому и малому штокам 
нижнего телескопического пневмопоршня. 
Верхняя крышка состоит из большой и 
малой частей. На малой части установлен 
автоматический клапан для заполнения сырного 
зерна, состоящий из делительного конуса, 
трех штифтов и пружин, присоединенных к 
большим частям верхней крышки. К большим 
частям крышек со своими одними концами 
прикреплены зажимы, другие концы которых 
опираются на пружинах, установленных внутри 
направляющих. На каждой паре зажимов 
установлен механизм, осуществляющий 
двусторонее прессование шаговым методом и 
состоящий из зубчатой линейки, фиксирующего 
пальца и пружины. На одной из оконечностей 
обечайки установлена индукционная катушка, а 
на другой – железный стержень.

Расширяются возможности автоматизации 
пресс-формы, повышается точность ее работы, 
5 ил.    

____________________

(51) 2021.01 (11) 610  (13) Y
A61H 33/00
A61K 35/00
A61P 43/00

(21) AM20210023Y (22) 19.03.2021
(72) Армен Геворгян (AM) 
(73) Армен Геворгян, 0054, Ереван, 2-ой кв. 
Давидашена 47, кв. 4 (AM) 
(54) Способ глубокой очистки кожи
(57) Изобретение относится к косметологии и 
физиотерапии, в частности, к способу глубокой 
очистки кожи лица и тела, и может найти 
применение для омоложения кожи, удаления 
лишнего веса, устранения целлюлита, удаления 
из организма вредных веществ и шлаков.

Кожу подвергают предварительной 
очистке, осуществляют выпаривание, затем 
пилинг. Пилинг осуществляют в 2 стадии. 
На 1-ой стадии осуществляют химический 
пилинг – распариванием в паровой камере при 
температуре 50-85°C в течение 30-45 минут 
путем воздействия на тело пациента паровой 
смесью. В качестве паровой смеси используют 
пары вина, содержащие активные вещества, 
полученные при соприкосновении паров 
виноградного вина с травяным сбором или 
лекарственными растениями. На 2-ой стадии 
осуществляют механический пилинг – пульпой, 
которая содержит следующие компоненты, 
мас.%: безалкогольное горячее вино – 10,0-
30,0; помол косточек винограда – 2,5-10,0; 
свежемолотый виноград - 10,0-30,0; масло 
косточки винограда – 1,0- 5,0 и горячая вода – 
до 1,0 кг. 

Применение изобретения позволяет 
устранить косметические недостатки кожи и 
предотвратить возрастные изменения, а также 
повысить степень глубокой очистки кожи.

____________________

Сведения о выданных краткосрочных патентах
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(51) 2021.01  (11) 611 (13) Y
A61K 31/00

(21) AM20190149Y (22) 20.12.2019
(72) Андраник Кочарян (AM), Марек Люба (AM) 
(73) Андраник Кочарян, 2621, Ширакская 
область, Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/ 
5 (AM), Марек Люба, 2621, Ширакская область, 
Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/ 5 (AM) 
(54) Композиция, регулирующая кислотный 
баланс организма
(57) Изобретение относится к фармацев-
тической композиции, в частности, к 
композиции, регулирующей кислотный 
баланс организма и может найти применение 
в лечебных и профилактических целях.  

Композиция включает следующие 
ингредиенты, масс. %. бикарбонат натрия: 
55,5-59,0; пектин: 6,5-7,5; добавка со вкусом 
апельсина: 2,2-3,2; Витамин С: 1,3-2,3; экстракт 
меда: 0,5-0,8; цитрат магния: 7,5-8,5; цитрат 
калия: 11,5-12,5; цитрат цинка: 0,6-0,8; дигидрат 
диоксида 4,9-5,9. 

Обеспечивается эффектив ность ком по-
зиции.

____________________

(51) 2021.01 (11) 612  (13) Y
A61K 31/00

(21) AM20200002Y (22) 09.01.2020
(72) Андраник Кочарян (AM), Марек Люба (AM) 
(73) Андраник Кочарян, 2621, Ширакская 
область, Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/ 
5 (AM), Марек Люба, 2621, Ширакская область, 
Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/ 5 (AM) 
(54) Композиция регулирующая уровень 
железа в организме
(57) Изобретение относится к фармацев-
тической композиции, в частности, к 
композиции регулирующую уровень железа 
в организме и может найти применение 
в лечебных и профилактических целях. 

Композиция, регулирующая уровень 
железа в организме, включает следующие 
компоненты, масс.%: железный фумарат 5,5-
6,5; аскорбиновая кислота 16,3-17; пиридоксин 
0,22-0,32; фолиевая кислота 0,036-0,113; 
цианобаламин 0,054-0,064; экстракт сибирс-

кого женьшеня 20,5-21,5; экстракт корейского 
женьшеня 16,3-17,3; бициклический экстракт 
черепа 3,3-4,3; экстракт корней эхинацеи 
3,3-4,3; экстракт плода филантуса эмблики 
15.2-16.2; экстракт семян тыквы 5,5-6,5; 
экстракт индийского черного перца 1,03-1,08; 
метилсульфонилметан 5,5-6,5. 

Обеспечивается эффективность компо-
зиции.

____________________

(51) 2021.01 (11) 613  (13) Y
A61K 31/00

(21) AM20200088Y (22) 02.10.2020
(72) Андраник Кочарян (AM), Марек Луба (AM) 
(73) Андраник Кочарян, 2621, Ширакская 
область, Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/ 
5 (AM), Марек Луба, 2621, Ширакская область, 
Воскеаск, 6 ул. /земельный участок/ 5 (AM) 
(54) Противовоспалительная композиция
(57) Изобретение относится к фармацев-
тической композиции, в частности, к 
противовоспалительной композиции.

Противовоспалительная композиция 
включает сухой экстракт индийского перца. 
Дополнительно включает аскорбиновую кислоту, 
тальк в следующем массовом соотношении 
масс. %
    аскорбиновая кислота                   99,0
    сухой экстракт индийского перца  0,5
    тальк                                            0,5.

Обеспечивается эффективность компо-
зиции.

____________________

(51) 2021.01 (11) 614  (13) Y
A63B 31/00

(21) AM20200074Y (22) 25.08.2020
(72) Вардан Мелоян (AM) 
(73) Вардан Мелоян, Ереван, Давидашен-2, 
д.46, кв.12 (AM) 
(54) Ласт для плавания способом брасс
(57) Изобретение относится к спорту, в частности 
к средствам, предназначенным для плавания 
и может быть использовано для плавания 
способом брасс.
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Ласт для плавания способом брасс, 
содержащий галошу, имеющую подошву,  и 
связанную с ней лопасть, выполненную из 
гибкого несжимаемого материала и обращенную 
рабочей поверхностью во внутреннюю сторону 
галоши. Лопасть имеет две пары симметрично 
выполненных и шарнирно связанных между 
собой основаниями плавников, расположенных 
под углом один к другому и имеющих на боковых 
сторонах прямолинейные и криволинейные 
концевые участки, геометрическая форма 
которых имеет схожесть с формой плавников 
рыб. Плавники, ближайшие к галоше пары 
связаны между собой двумя основными 
параллельными шарнирами, смонтированными 
на галоше и основаниях плавников со стороны 
рабочего хода со смещением от оси галоши 
и под углом к ее плоскости, и с плавником 
другой пары двумя дополнительными 
шарнирами, расположенными на смежных 
прямолинейных участках  их боковых сторон 
также со стороны рабочего хода, а шарнир, 
связывающий основания плавников второй 
пары, расположен со стороны холостого 
хода лопасти. Галоша на ее лобовой части 
имеет резиновое крепление, под подошвой 
закреплена платформа, которая с помощью 
соединительного стержня взаимодействует с 
сухарем. Угол, образующийся между осями 
основных шарниров и продольной осью 
галоши, смещен наружу. Угол, образующийся 
между плоскостью правостороннего плавника 
внешней пары лопасти правого ласта и 
плоскости подошвы галоши, смещен от 
плоскости подошвы. В состоянии полностью 
открытой лопасти, угол, образующийся между 
плоскостью левостороннего плавника внешней 
пары и плоскостью подошвы галоши, смещен 
от плоскости подошвы. 

Основания плавников внешней пары 
лопасти четырехугольные. Увеличивается 
скорость плавания ластом, 7 ил.

____________________

(51) 2021.01 (11) 615  (13) Y
C05D 9/00
C05F 11/00

(21) AM20200019Y (22) 19.02.2020
(72) Сережа Ерицян (AM), Гаяне Гаспарян (AM), 
Лусине Ерицян (AM), Гаяне Авагян (AM), Нуне 
Дарбинян (AM), Том Гаммет (US) 
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Теряна 74 (AM) 
(54) Комплексное органоминеральное удоб-
рение
(57) Изобретение относится к сельскому 
хозяйству, в частности, к способу получения 
комплексного органоминерального удобрения 
и может найти применение в качестве 
альтернативного фунгицидного средства для 
борьбы с твердой и пыльной головней пшеницы 
и ячменя.

Удобрение содержит следующие 
компоненты, мас.%: минеральный компонент 
-48,1-56,0; органический компонент 
– 4,0-6,9; смесь аминокислот – 2,5-
4,2; комплексообразователь – 1,8-3,0; 
смесь соединений, содержащих макро- и 
микроэлементы – 24,6-29,8 и вода – остальное. 
В качестве минерального компонента удобрение 
содержит биогенную диатомитовую породу 
диатомитоносного бассейна Сисианского 
региона РА, в качестве органического 
компонента – смесь гумусовых кислот и их солей.

Повышается эффективность удобрения. 
____________________

(51) 2021.01 (11) 616  (13) Y
C05F 11/00
C12N 1/00

(21) AM20200093Y (22) 19.10.2020
(72) Тигран Аладжаджян (AM), Андраник 
Аладжаджян (AM), Акоп Саркисян (AM), Оганес 
Саркисян (AM), Роза Мадоян (AM) 
(73) Тигран Аладжаджян, 0041, Ереван, 
Нор-Ареш 2-я ул., дом 25 (AM), Андраник 
Аладжаджян, 0041, Ереван, Нор-Ареш 2-я ул. 25 
дом (AM), Акоп Саркисян, 0017, Ереван, Сари-
Таг, 3-я улица, 6 дом (AM), Оганес Саркисян, 
0017, Ереван, Сари-Таг, 3-я улица, 6 дом (AM), 
Роза Мадоян, 0012, Ереван, Вагаршян 20/1, кв. 
40 (AM) 



99

ՄՄՄ 1
 

99

№ 07/2 
16 .07 . 202 1

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(54) Способ получения экологически чистого 
комплексного биоудобрения
(57) Изобретение относится к сельско-
хозяйственной микробиологии и области 
прикладной биотехнологии, в частности, к 
способу получения экологически чистого 
комплексного биоудобрения.

Экологически чистый комплексный метод 
биоудобрения, при котором азотфиксирующие 
бактерии, принадлежащие к роду Azotobacter, 
выращиваются на агро-питательной среде, 
культивируемые бактерии удаляются на жидкой 
питательной среде, затем культивируются, 
после чего полученная жидкая биомасса 
иммобилизуется на модифицированном 
природном цеолите, полученное биоудобрение 
сушат.

Дополнительно выращивают бактерии, 
принадлежащие к роду Bacillus и роду Pseu-
domonas, для выращивания бактерий, 
в качестве пищевой среды используют 
твердые мясопептонные агарные пищевые 
среды. Бактерии выращивают при 
температуре 28-34°C в течение 22-24 часов, а 
культивирование сорняковых бактерий проводят 
на жидкой мясопептонной среде при температуре 
28-34°C в течение 44-72 часов, при этом каждая 
из вышеуказанных операций выполняется 
отдельно для бактерий, принадлежащих к 
соответствующему роду, а сухие биоудобрения, 
полученные из соответствующих бактерий, 
смешивают в массовом соотношении 1: (0,5-
1,2): 1,0-2,0).

Улучшается качество почвы и повышается 
урожайность.

____________________

(51) 2021.01 (11) 617  (13) Y
C07H 21/00

(21) AM20200044Y (22) 22.05.2020
(72) Aрмен Агаджанян (AM), Артур Амбарцумян 
(AM), Гаяне Оганисян (AM), Карине Егиян (AM), 
Аветис Цатурян (AM), Ашот Сагиян (AM) 
(73) Научно-призводственный центр “Армбио-
технология”, НАН РА ГНКО, 0056, Ереван, 
Гюрджян 14 (AM) 

(54) Способ получения нуклеината натрия
(57) Изобретение относится к биотехнологии, 
в частности, к способу получения нуклеината 
натрия, который может найти применение в 
животноводстве.

Биомассу дрожжей обрабатывают соленой 
водой, после чего из биомассы водным 
раствором основания экстрагируют нуклеинат 
натрия, отделяют биомассу от экстракта, 
затем из надосадочной жидкости минеральной 
кислотой в присутствии солей кальция осаждают 
рибонуклеиновую кислоту (РНК), осадок 
промывают, переводят в нуклеинат натрия и 
сушат. Экстракцию проводят при значении 
pH, равном 9,4-9,6, а нуклеинат натрия сушат 
лиофилизацией.

Повышается технологичность способа 
и упрощается способ получения нуклеината 
натрия.

____________________

(51) 2021.01 (11) 618  (13) Y
C07K 3/00

(21) AM20210030Y (22) 20.04.2021
(72) Максим Симонян (AM), Рузан Симонян (AM) 
(73) Максим Симонян, 0015, Ереван, Езник 
Кохбацу 1а, кв. 3 (AM), Рузан Симонян, 0026, 
Ереван, Лазо 6, кв. 54 (AM) 
(54) Способ получения из тканей биосистем 
термостабильных супероксид-продуцирующих 
компонентов
(57) Изобретение относится к биохимии, в 
частности, к способам получения из тканей 
биосистем термостабильных супероксид-
продуцирующих компонентов и может быть 
использовано в экспериментальной медицине, 
биотехнологии.

Из биосистем выделяются мембраны 
клеток, ядер и митохондрий, далее выделенные 
мембраны гомогенизируются   в воде, в 
присутствии 5.10-5м гемоглобина, добавляя 
0,1 М КОH  до значения pH 9,5, полученные 
гомогенаты инкубируются при температуре 
37°С, в течение 1,5 ч, после чего смеси 
центрифугуются, отделяются надосадочные 
растворы и к ним добавляют 0,1 М 
солянной кислоты до значения pH4,8, затем 
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образовавшаяся  мутность центрифугируется 
и полученный осадок снова гомогенизируется  
в воде при значении pH 9,5.  В  качестве 
биосистем набираются компоненты животного и 
растительного происхождения, а для выделения 
изоформ, супероксид  продуцирующего НЛП-
Nox ассоциата, НСБ-Fe(III) комплекса, НЛП и 
НСБ, надосадочные растворы подвергаются 
ионообменной хроматографии  на стеклянной 
колонке с целлюлозой DE-52 и гел-фильтрацию 
на стеклянной колонке с сефадексом G-100 при 
значении pH 9,5.  При этом как компоненты 
растительного происхождения, используются  
мембранные и жидкофазные образования 
лекарственных растений (Stevia, Rumex, Zingiber, 
Glycyrrhiza),  пищевых продуктов растительного 
происхождения: фрукты (абрикос, виноград, 
его косточки, малина, абрикос, груша, инжир), 
бахчевые культуры (морковь, дыня, арбуз, 
пищевые грибы, пшеничная и кукурузная мука) и 
пищевых  продуктов животного происхождения  
(молоко коровы, желтки куриных яиц, икра 
рыб). 

Упрощается способ.  
____________________

(51) 2021.01 (11) 619  (13) Y
C08L 61/00
C08K 13/00

(21) AM20210034Y (22) 05.05.2021
(72) Саркис Деркалуссян (AM) 
(73) Саркис Деркалуссян, 0037, Ереван, 
Арабкир 35, дом 2/1 (AM) 
(54) Фрикционная композиция
(57) Изобретение относится к полимерным 
композициям фрикционного назначения 
и может применяться для изготовления 
тормозных колодок автомобилей и для 
фрикционных поверхностей, изобретение также 
относится к ингредиентам экологически чистых 
фрикционных композиций с неядовитым 
натуральным полимерным вяжущим вещест-
вом на водной основе, без металлов и 
химических соединений на металлической или 
неметаллической основе. 

Фрикционная композиция включает 
теплореактивные вяжущие вещества: каучук, 

неорганические наполнители и регуляторы 
трения и износа. Она дополнительно включает 
смесь порошков графита, скорлупы абрикосовой 
косточки и каменноугольной смолы, взятых 
в соотношении 2:1:2, смесь измельченного 
вспученного перлита размером 0,05-0,3 мм 
и масла соснового концентрата, взятых в 
соотношении 3:1, в качестве теплореактивного 
вяжу щего  вещества включает смесь нату  раль-
ного каучука и серы, взятых в соотно шении 9:1,  
неорганический  наполнитель – измельченный 
туф размером 0,05-0,3 мм, дегидратиро ванный 
мраморный порошок, регулятор трения и износа 
– измельченный базальт размером 0,05-0,3 мм, 
в следующем соотношении составных частей, 
% массы: смесь порошков графита, скорлупы 
абрикосовой  косточки и каменноугольной 
смолы, взятых в соотношении 2:1:2 - 8,0-
12,0, смесь измельченного вспученного 
перлита  размером 0,05-0,3 мм и масло 
соснового концентрата, взятых в соотношении 
3:1 - 5,0-11,0, смесь натурального каучука и 
серы, взятых в соотношении 9:1 - 15,0-20,0, 
измельченный туф размером 0,05-0,3 мм - 10,0-
12,0, измельченный базальт размером 0,05-0,3 
мм - 25,0-30,0, дегидратированный мраморный 
порошок -  остальное.

Обеспечивает высокую износостойкость 
тормозных колодок автомобилей и стабильность 
коэффициента трения, при этом расширяется 
ассортимент экологически чистых изделий, 
изготовленных с фрикционной композицией 
и продукции, имеющей фрикционные 
поверхности.    

____________________

(51) 2021.01  (11) 620 (13) Y
E02B 13/00

(21) AM20200031Y (22) 18.03.2020
(72) Гурген Аветисян (AM) 
(73) Гурген Аветисян, 3115, Гюмри, Тимирязева 
32 (AM) 
(54) Способ измерения расхода воды в водо-
каналах
(57) Изобретение относится к измерению 
расхода воды в водоканалах и реках, и может 
использоваться для учета воды в водном 
хозяйстве.
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Способ измерения расхода воды в 
водоканалах включает расположенный на 
берегу водоканала колодец,  вертикально 
движущийся в нем поплавок, регистрирующий 
прибор для записи вертикального движения 
поплавка и труба, соединяющая колодец 
с водоканалом. Высоту текущей воды по 
водоканалу определяют путем прибавления 
высоты вертикального смещения поплавка к 
соотношению квадрата скорости воды в канале 
на  ускорение свободного падения.

Повышается точность измерения расхода 
воды в водоканалах и реках, 2 ил.

____________________

(51) 2021.01 (11) 621  (13) Y
E02B 13/00

(21) AM20200032Y (22) 23.03.2020
(72) Гурген Аветисян (AM), Анаит Гаспарян (AM), 
Арман Симонян (AM) 
(73) Гурген Аветисян, 3115, Гюмри, Тимирязева 
32 (AM) 
(54) Сооружение измерения расхода воды в 
водоканалах
(57) Изобретение относится к измерению рас-
хода воды в водоканалах и реках и может 
использоваться для учета воды в водном 
хозяйстве.

Система для измерения расхода воды 
в водоканалах имеет расположенный на 
берегу реки колодец, который с помощью 
трубы соединён к водоканалу, вертикально 
движущийся к колодцу поплавок, который 
упругим проводом соединен с барабаном 
измерительного и регистрирующего прибора. 
На трубе, соединяющей колодец с водоканалом, 
установлен стабилизатор колебаний давления.                    

Повышается точность измерения расхода 
воды в водоканалах, 3 ил. 

____________________

(51) 2021.01 (11) 622  (13) Y
E21F 5/00

(21) AM20200089Y (22) 02.10.2020
(72) Арташес Тадевосян (AM), Татевик Багдасарян 
(AM), Патвакан Восканян (AM) 

(73) Арташес Тадевосян, 0062, Ереван, Нор 
Норк 2-ой массив 58, кв. 28 (AM), Татевик 
Багдасарян, 0012, Ереван, А, Хачатрян 15, кв. 
22 (AM), Патвакан Восканян, 0019, Ереван, 
Баграмяна 26, кв. 16 (AM) 
(54) Способ закрепления пыльных поверх-
ностей
(57) Изобретение относится к защите окру-
жающей среды, в частности, к способам закреп-
ления пыльных поверхностей.

Пыльную поверхность покрывают 
слоем высокомолекулярного соединения 
и осадочной  породой.  Перед покры-
тием пыльной поверхности слоем высо-
комолекулярного соединения ее покрывают 
осадочной  породой, затем обрабатывают 
слоем высокомолекулярного соединения 40%-
ным водным раствором поливинилацетата. В 
качестве осадочной  породы берут гравий с 
размером частиц 10,0-15,0 мм. Водный 40%-ый 
раствор поливинилацетата берут из расчета 7,0-
8,0 л на 1 м2 запыленной поверхности.

Повышается степень закрепления пыльных 
поверхностей.

____________________

(51) 2021.01 (11) 623 (13) Y
F41F 3/00

 (21) AM20200030Y (22) 12.03.2020
(72) О.Тарвердян (AM) 
(73) О.Тарвердян, 0044, Ереван, Аван, квартал 
Дурян, 31, кв. 38 (AM) 
(54) Способ управления артиллерийским огнем 
в направлении ненаблюдаемой неподвижной 
цели с закрытой огневой позиции
(57) Изобретение относится к управлению 
артиллерийским огнем и может быть 
использовано для уничтожения сооружений 
или технических средств с закрытых огневых 
позиций, а также-скопившейся живой силы 
противника на заранее известных позициях. 

Согласно способу управления артилле-
рийским огнем в направлении ненаблю-
даемой неподвижной цели с закрытой огневой 
позиции, сначала в компьютерную программу 
вводят координаты цели, затем прицеливаясь 
стреляют управляемым снарядом по указан-
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ным координатам, после чего производят 
корректировку цели, а затем стреляют по 
скорректированной цели. Корректировку цели 
выполняют после первого взрыва. Отслеживая 
с помощью спутниковой связи траекторию 
полета снаряда, определяют координаты 
точки попадания снаряда, их сопоставляют с 
координатами цели, заранее введенными в 
компьютерную программу, затем с помощью 
компьютерной программы выполняют 
корректировку прицеливания.

Повышается точность и эффективность 
поражения цели, 2 ил.

____________________

(51) 2021.01 (11) 624 (13) Y
G02B 23/00

(21) AM20200043Y (22) 21.05.2020
(72) Ованес Маргарян (AM), Мкртич Маргарян 
(AM), Сона Маргарян (AM) 
(73) Ованес Маргарян, 0040, Ереван, Аван, 
Ачаряна 22б, кв. 67 (AM) 
(54) Телескоп с жидким зеркалом
(57) Изобретение относится к телескопам c 
жидким зеркалом.

Телескоп с жидким зеркалом имеет 
платформу и неподвижно прикрепленный к 
ней вертикальный стержень. К вертикальному 
стержню в горизонтальном положении, с 
помощью подвижного соединения присоединен 
диск с механизмом, вращающим его вокруг 
стержня. Телескоп имеет множество чаш с 
отражающей жидкостью, которые установлены 
на диске в наклонном положении в круговой 
последовательности и направлены в сторону 
вертикального стержня. Валы чаш с отражающей 
жидкостью выполнены полыми. Телескоп имеет 
также прикрепленный к диску с помощью 
вертикального штатива бак с краном, при этом 
бак установлен с возможностью движения 
по вертикальной оси. К полым валам чаш и к 
крану бака с помощью подвижного соединения 
присоединена кольцевая трубка. Телескоп 
дополнительно имеет кольцевой штатив, 
присоединенный с помощью подвижного 
соединения к вертикальному стержню, 
выполненный с возможностью движения по 

верти кальной оси и, присоединенные в круго-
вой последовательности к кольцевому штативу, 
камеры различного назначения с автономными 
приводами.

Расширяется диапазон применения 
телескопа, 1 ил.

____________________

(51) 2021.01 (11) 625 (13) Y
H01L 31/00

(21) AM20210024Y (22) 01.04.2021
(72) Сергей Халпахчян (AM) 
(73) Сергей Халпахчян, 0069, Ереван, Рубинянц 
1а, кв. 73 (AM) 
(54) Оптический поляриметр
(57) Оптический поляриметр содержит 
последовательно установленные, фокуси-
рующий и фильтрующий узлы, конвертер, 
осуществленный в виде поляризатора, 
оптоэлектронный преобразователь, к которому 
подключен узел обработки и индикации 
электрического сигнала, и устройство, вра-
щающее конвертер. Конвертер содержит также 
дополнительный идентичный поляри затор, 
жестко установленный так, чтобы направ ления 
максимальной чувствительности поляризаторов 
по отношению к плоско поляризованному 
излучению, перпендикулярно падающего на 
плоские поверхности поляризаторов составили 
прямой угол. Поляриметр содержит также 
воздействуемый посредством дополнительного 
поляризатора дополнительный оптоэлектронный 
преобразователь и подключенный к нему 
дополнительный узел обработки и индикации 
электрического сигнала. 

Расширяются функциональные возмож-
ности поляриметра, повышаются точность 
измерений и удобство использования, 2 ил.

____________________

(51) 2021.01  (11) 626 (13) Y
H01L 31/00

(21) AM20210025Y (22) 01.04.2021
(72) Сергей Халпахчян (AM) 
(73) Сергей Халпахчян, 0069, Ереван, Рубинянц 
1а, кв. 73 (AM) 
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(54) Оптический поляриметр
(57) Оптический поляриметр содержит 
последовательно размещенные фокусирующее 
и фильтрующее устройства, конвертер 
состоящий из поляризаторов, оптоэлектронные 
преобразователи, к которым подключены 
устройства обработки и индикации 
электрического сигнала и устройство вра щаю-
щее преобразователь излучения - конвертер. 
Конвертер имеет два и три одинаковых 
поляризатора, которые жестко установлены 
так, чтобы по отношению к перпендикулярно 
падающему на плоские поверхности 
поляризаторов плоско поляризованному 
излучению направления максимальной 
чувствительности первого и второго поляри-
заторов составили бы прямой угол, а 
направление максимальной чувствительности 
третьего поляризатора делило бы этот прямой 
угол пополам. Все поляризаторы снабжены 
своими оптоэлектронными преобразователями 
к которым подключены устройства обработки 
и индикации электрического сигнала. 
Выход устройства обработки и индикации 
электрического сигнала третьего поляризатора 
подключен ко входу вращающего конвертер 
вокруг перпендикулярной к плоскостям 
поляризаторов оси устройства. 

Расширяются  функциональные возмож-
ности поляриметра, повышается точность 
измерений, 2 ил.

____________________

(51) 2021.01  (11) 627 (13) Y
H01Q 3/00

(21) AM20200009Y (22) 31.01.2020
(72) Артур Егиши Мартиросян (AM), Радик 
Костанян (AM), Павел Мужикян (AM), Грайр 
Азибекян (AM) 
(73) Артур Егиши Мартиросян, 0012, Ереван, ул. 
Гр.  Арцруни 28, кв. 33 (AM), Радик Костанян, 
0009, Ереван, ул. Хоренаци 3, кв. 9 (AM), Павел 

Мужикян, 0037, Ереван, ул. А.Тиграняна 53, 
кв. 1 (AM), Грайр Азибекян, 0052, ул. Канакер 
шрджанцик тунел, д. 110 (AM) 
(54) Метод радиолокации объекта
(57) Изобретение относится к обнаружению 
и слежению за объектами в пространстве с 
помощью электромагнитных волн.

Согласно методу радиолокации объекта 
электромагнитные волны принимаются 
двухмерной радиолокационной системой, 
содержащей антенные элементы в горизон-
тальном и вертикальном расположении. 
Регистрируют распределение мощности волн 
в поперечном сечении распространения, 
исходящих из телесного угла контролируемого 
пространства, обнаруживают и отслеживают 
находящиеся там объекты. Регистрация 
волн осуществляется по двум каналам. Для 
радиолокации объекта в горизонтальном 
направлении используют горизонтальную 
цилиндрическую линзу. Регистрирующие 
прием ники в фокальной плоскости располагают 
в горизонтальном ряду. Коэффициент усиления 
волн в горизонтальном направлении измеряют 
непосредственно и в случае, когда он изменяется 
квадратичной функцией в зависимости от места 
падения, а положение объекта в горизонтальном 
направлении в поперечном сечении волн 
определяют по соответствующей формуле. 
Для радиолокации объекта в вертикальном 
направлении используют вертикальную 
цилиндрическую линзу. Регистрирующие 
прием ники в фокальной плоскости распола гают 
в вертикальном ряду. Коэффициент усиления 
волн в вертикальном направлении измеряют 
непосредственно и в случае, когда он изменяется 
квадратичной функцией в зависимости от места 
падения. Положение объекта в вертикальном 
направлении в поперечном сечении волн 
определяют по соответствующей формуле. 

Преобразовывается распределение мощ-
ности волн от распространения в вертикальном 
сечении, 4 ил.

____________________
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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
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

NP Նեպալ
NR Նաուրու
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նության աֆրիկյան
 կազմակերպություն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE Պերու
PG Պապուա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT Պորտուգալիա
PW Պալաու
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ Եվրոմիության բույսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO Ռումինիա
RU Ռուսաստանի 
 Դաշնություն
RW Ռուանդա
SA Սաուդյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD Սուդան
SE Շվեդիա
SG Սինգապուր
SH Սուրբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR Սուրինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU* ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 
 Հանրապետություն

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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