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Տեղեկություններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20210241
(220) 15.02.2021
(730) «Միգ տրանս լոգիստիկս» ՍՊԸ, Երևան
0038, Լենինգրադյան 4/4, AM
(540)

(511)
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
ջրամատակարարում.
ավիափոխադրում
ն եր.
սանիտարական փոխադրում
ն եր. տրանսպոր
տային միջոցների քարշակում վնասվածքի
դեպքում. ավտոմեքենաների վարձույթ. ավտո
մոբիլային փոխադրում
ն եր. ավտոբուսային
փոխադրում
ն եր. զբոսանավերի ծառայություն
ներ. ջրային տրանսպորտի վարձույթ. սառ
ցահատային ծառայություն. փոխադրում
ն եր
բեռնատար ավտոտրանսպորտով. նավերը
փրկելու ծառայություններ. փոխադրում լիխտեր
ներով. փոխադրում
ն եր սայլային տրանսպոր
տով. երկաթուղային փոխադրում
ն եր. ձիերի
վարձույթ. փաթեթավորված բեռների առաքում.
բեռների տեղափոխում. ապրանքների կշռա
բաշխում. ծովային բեռնափոխադրում
ն երի
միջնորդություն. կրուիզների կազմակերպում.
տրանսպորտային ծառայություններ տեսար
ժան վայրերի դիտման համար. բեռնաթափ
ման աշխատանքներ. ապրանքների առաքում.
ապրանքների պահպանություն. ջրաբաշխում.
էլեկտրաէներգիայի բաշխում. ջրանցքների
ջրարգելակների կառավարում. ավտոմոբիլների
կայանատեղերի ծառայություններ. ապրանք
ների
պահպանություն
պահեստներում.
պահեստների վարձույթ. փոխադրում լաստանա

վերով. փոխադրում
ն եր գետային տրանսպոր
տով. նավավարձ (ապրանքների փոխադրում
նավերով). նավավարձակալում. ավտոտնակ
ների վարձույթ. փոխադրում խողովակաշարով.
ավտոտրանսպորտի համար կայանատեղի
վարձույթ. սառնոցների վարձույթ. տրանսպոր
տային միջոցների վարձույթ. երկաթուղային
գնացքակազմի (վագոնների) վարձույթ. վագոն
ների վարձույթ. կահույքի փոխադրում. տրանս
պորտային ծառայություններ. փոխադրում
ն եր
ջրային տրանսպորտով. ճանապարհորդական
շրջագայությունների համար փոխադրում
ն երի
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրում
ն եր.
նավատարի ծառայություններ. քարշակում.
խորտակված նավերի վերհանում. ճանապար
հորդությունների տոմսերի ամրագրում. ունեց
վածքի փրկության ծառայություններ. տաքսի
ծառայություն. տրամվայով փոխադրում
ն եր.
բեռների առաքում. ծովային փոխադրում
ն եր.
զրահապատ տրանսպորտով փոխադրում
ն եր.
ճանապարհորդների փոխադրում. թափոնների
փոխադրում և պահում. փոխադրում տեղիցտեղ տեղափոխվելիս. նավակների պահպա
նություն. միջնորդություն նավավարձակալման
դեպքում. միջնորդություն փոխադրում
ն երի
դեպքում.
վարորդների
ծառայություններ.
սուրհանդակային ծառայություններ (նամակ
ների կամ ապրանքների առաքում). ապրանք
ների
պահեստավորման
վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադում. փոխադրում
ների հարցերով տեղեկատվության տրա
մադրում. ջրասուզակի զանգերի վարձույթ.
ջրասուզակի
սուզազգեստների
վարձույթ.
ապրանքների պահպանման բեռնարկղերի
վարձույթ. տրանսպորտային միջոցների համար
փակ կայանատեղերի վարձույթ. փրկարա
րական
գործողություններ
(տրանսպորտ).
տրանսպորտային միջոցների ամրագրում.
ճանապարհորդությունների ամրագրում. ստորջ
րյա փրկարարական աշխատանքներ. ապրանք
ների փաթեթավորում. փոստային առաքում.
թերթերի առաքում. փոստով պատվիրված
ապրանքների առաքում. էներգիայի բաշխում.
մրցարշավի ավտոմոբիլների վարձույթ. անվա
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սայլակների վարձույթ. նավահանգստային բեռ
նորդների աշխատանքներ. տվյալների կամ
փաստաթղթերի պահպանում էլեկտրոնային
սարքերի վրա. հրթիռների արձակում երրորդ
անձանց համար. ծաղիկների առաքում. նամա
կագրության նախավճարում. երթևեկության
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
սառցախցիկների վարձույթ. շշալցման ծառա
յություններ. տրանսպորտի լոգիստիկա. թռչող
սարքերի վարձույթ. փոխադրում բեռնա
նավերով. ավտոբուսների վարձույթ. թռչող
սարքերի շարժիչների վարձույթ. թանկար
ժեք իրերի փոխադրում հսկողության ներքո.
նավագնացական համակարգերի վարձույթ.
ճանապարհորդության երթուղու վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. նվերների
փաթեթավորում. տրակտորների վարձույթ.
երկրորդային հումքի հավաքում (տրանս
պորտ). գինու էլեկտրական պահարանների
վարձույթ. բանկոմատների համալրում կան
խիկ դրամով. քարշերինգի ծառայություններ.
առևտրի ավտոմատների համալրում. ուղեբեռի
պահեստավորման ծառայություններ. երրորդ
անձանց համար ուղևորափոխադրում
ն երի
կազմակերպում առցանց հավելվածների միջո
ցով. քաղաքացիական դրոնների ղեկավար
ման ծառայություններ. ճանապարհորդական
վիզաների և ճանապարհորդական փաստաթղ
թերի կազմում արտասահման մեկնող անձանց
համար. մասնավոր ավտոմեքենայի համատեղ
օգտագործման ծառայություններ:
____________________

(210) 20210314
(220) 22.02.2021
(730) Աստղիկ Մինասյան, Երևան, Դմիրճյան
27/1, բն. 13/1, AM
(540)

05/2

ՄԱՍ
№ 1

զարդեր. հուշանվերներ, որոնք ներառված են
14-րդ դասում.
դաս 25. հագուստ.
դաս 41. թանգարանների ծառայություն
ներ
(շնորհանդեսներ,
ցուցահանդեսներ).
արվեստի և մշակույթի կենտրոնում կրթական
գործընթացի ապահովում.
դաս 43. արտ-սրճարանների ծառայու
թյուններ:
____________________

(210) 20210325
(220) 24.02.2021
(730) Կարեն Հակոբյան, Երևան, Մոլդովական
25/3, բն. 14, AM
(540)

(511)
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
____________________

(210) 20210353
(220) 25.02.2021
(730) Դավիթ Ավետիսյան, Կոտայքի մարզ,
գ. Բալահովիտ, Ծաղկունք թաղ., փ. 3, նրբ. 2,
տուն 14, AM
(540)

(511)
դաս 14. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք
մետաղներից և քարերից պատրաստված
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(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտա
կուց. արյունախառն երշիկ. արգանակներ.
բաղադրություններ արգանակ պատրաստե
լու համար. խավիար. պահածոյացված մրգեր.
երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ.
չորացրած կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի
սննդային յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրա
բաներ. սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ.
թթու դրած մանր վարունգ. պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. սննդա
յին յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ.
շաքարապատ մրգեր. կրոկետներ. անկենդան
խեցգետնանմաններ. խուրմա. կաթ. անկեն
դան խեցգետիններ. ձկան սուկի. շրդանային
մակարդներ. ջերմային մշակման ենթարկված
մրգեր. մրգային դոնդող. պտղամիս. միս. անկեն
դան ձուկ. սննդային դոնդող. մսային դոնդող.
որսամիս. կոճապղպեղի մուրաբա. պահածո
յացված սոյայի հատիկներ սննդի համար. ճար
պանյութեր սննդային ճարպեր պատրաստելու
համար. յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդ
ների համար. անկենդան ծովատառեխ. անկեն
դան օմարներ. եգիպտացորենի սննդային յուղ.
սննդային յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի
սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան
սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց.
յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. բանջարե
ղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու համար.
մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր.
կումիս. կաթի գերակշռությամբ կաթնային
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք.
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահածո
յացված ոսպ. մարգարին. ցիտրուսային ջեմ.
սննդային ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթ
ներ. անկենդան միդիաներ. արմավենու սննդա
յին յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի.
լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված սոխ.
պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի սննդա
յին յուղ. սննդային ոսկրայուղ. պեկտիններ
խոհարարական նպատակների համար. ման
րաթթու. պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ.
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աղը դրած միս. բաղադրություններ ապուրներ
պատրաստելու համար. տոմատի խյուս. բան
ջարեղենային աղցաններ. խոզի սննդային
ճարպ. մրգային աղցաններ. անկենդան սար
դինա ձուկ. անկենդան սաղմոն. կենդանա
կան սննդային ճարպեր. անկենդան թյուննոս.
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար.
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ.
պահածոյացված գետնասնկեր. անկենդան
ընտանի թռչուն. մրգակեղև. ալգինատներ
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան
հիմքով սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկեն
դան խխունջներ. սպիրտի մեջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկա
փոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխունջի
ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած սերուցք. խոզի
միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կար
տոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի մեջ
օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների հարս
նյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբեր
շիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի.
հումուս. պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլ
ներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ցածր կա
լո
րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով եռաց
րած կաթ. թթվեց
րած կաթ. տո
մա
տի մա
ծուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար.
գետնընկույզի կաթ խոհարարական նպատակ
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ների համար. նշի կաթ խոհարարական նպա
տակների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետաց
ված ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածո
յացված հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարա
րական նպատակների համար. սառեցումով
չորացրած միս. վարսակի կաթ. բանջարեղենա
յին սերուցքներ. սառեցումով չորացրած բան
ջարեղեն. առաջին սառը մամլման եղանակով
ստացված ձիթապտղի սննդային յուղ. ուտելի
մրջյունների թրթուրներ, պատրաստված. ուտե
լի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ.
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ
նրբերշիկներ փայտիկների վրա (կորն-դոգեր).
սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի փոխարինիչ
ներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի
կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. ըմպելիքներ կոկոսի կաթի
հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով.
ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնա
կան կամ արհեստական թաղանթներ երշի
կի համար. կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած
ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ.
մամլած մրգային խմոր. յուբա. սոյայի բլիթներ.
տոֆուի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով կամ բան
ջարեղենով պատրաստված կերակուր]. տեմ
պե. սատե. մշակված բանջարեղեն. մշակված
մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ. անդույետ.
սպիտակ պուդինգ. կասուլե. շուկրուտ. քերած
կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. օմլետ. մսի խճողա
կով կաղամբով տոլմա. բանջարեղենային խտա
ծոներ սնունդ պատրաստելու համար. մրգային
խտածոներ սնունդ պատրաստելու համար.
հացին քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով.
ագար-ագար խոհարարական նպատակների
համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ.
կաթնաշոռ.
կաթնաթթվային
ըմպելիքներ.
չորացրած ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված
կոճապղպեղ. պահածոյացված կոճապղպեղ.
թթու դրած կոճապղպեղ.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
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ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդա
յին ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի
ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի
ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված
ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդ
ներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուր
ներ (հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ
հրուշակեղենի համար (բացառությամբ եթերա
յին յուղերի). փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղա
ցած կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղ
պաղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաո
յով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
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տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր. պուդինգ
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. մատու
տակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). բրինձ. զաֆ
րան (քրքում) (համեմանք). սագո. սոուսներ
(համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձա
վար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր). սպագետի.
տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր. տարտեր (մրգա
- բանջարեղենային կարկանդակներ). վանիլի
բուրավետարարներ խոհարարական նպատակ
ների համար. վանիլին (վանիլի փոխարինիչ
ներ). վերմիշել. կուլեբյակա մսով (կերակուր).
պաշտետով կարկանդակներ. տնային պայման
ներում միսը փափկացնող մթերքներ. սննդա
յին սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն գետ
նընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ սննդի
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. բու
րավետարարներ ըմպելիքների համար, բացա
ռությամբ եթերային յուղերի. մանրացված
վարսակ. մաքրված վարսակ. մթերք վարսակի
հիմքով. վարսակի փաթիլներ. վարսակաձա
վար. մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն).
գարեջրի քացախ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ.
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով
ըմպելիքներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրե
ղացված նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահա
տիկային արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք).
կուսկուս. ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ)
սննդի հա
մար. ածիկ սննդի մեջ օգ
տա
գոր
ծե
լու համար. ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղ
վամոր կաթ. ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու
համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի
բլիթ
ներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոն
դող (հրու
շակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի
սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց).
չատնի (համեմունք). գարնանային ռուլետ.
տակոս. տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմ
քով ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալ
վա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո. սոյայի
խյուս (համեմունք). հացահատիկների հիմքով
թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախա
ճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).

05/2

ՄԱՍ
№ 1

պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմ
քով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինեքար
խոհարարական նպատակների համար. գլյու
տենային հավելույթներ խոհարարական նպա
տակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավե
նու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկոլադե զար
դարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենի
քից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պու
դինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. ման
րացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ
. ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
ն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմ
ն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմ
ն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
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ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունք
ներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկ
ներ. մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ.
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. շնչառու
թյունը թարմացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն.
արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկար
մավ (համեմունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լու
ծամզուքներ
(էքստրակտներ).
գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային բաղադրություններ
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. ոչ ալկոհո
լային բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
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նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիա
ներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունա
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և սիգա
րետների համար մուշտուկների սաթե ծայրա
պանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ.
սիգարետների ծայրապանակներ. ֆիլտրեր
սիգարետների համար. վառիչներ ծխողների
համար. գազի բալոններ վառիչների համար.
ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի գրքույկներ.
կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. ծամելու
ծխախոտ. սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքե
նաներ. արկղեր սիգարների համար. արկ
ղեր սիգարետների, ծխագլանակների համար.
մուշտուկներ սիգարների համար. ծխախոտի
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ, ոչ
բուժական նպատակների համար. սիգարետ
ներ, ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանք
ներ սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
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սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու
խոտաբույսեր*. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. լուցկու
տուփեր. մոխրամաններ ծխողների համար.
թքամաններ ծխախոտի համար. խոնավարար
ներով տուփեր սիգարների համար. էլեկտ
րոնային սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. ծխող
ների համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
էլեկտրոնային սիգարետների բուրավետա
րարներ, բացի եթերային յուղերից. վառիչների
համար հարմարեցված պատրույգներ. նարգի
լեներ:
____________________

(210) 20210375
(220) 01.03.2021
(730) «Արմքոին» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ Քոչար
25, բն. 15, AM
(540)

(511)
դաս 7. առևտրի ավտոմատներ.
դաս 14. ազնիվ մետաղների ձուլա
կտորներ.
կրծքազարդեր
(թանկարժեք
իրեր). մետաղադրամներ. պղնձե ժետոններ
(մետաղանիշներ). մեդալիոններ (թանկարժեք
իրեր). մեդալներ. կրծքանշաններ ազնիվ
մետաղներից:
____________________
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(210) 20210378
(220) 01.03.2021
(730) «Բակլաչոֆֆ քոլլեքշն» ՍՊԸ, Երևան,
Մաշտոցի 5/2, AM
(540)

(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ, այն է՝
իտալական խոհանոց:
____________________

(210) 20210406
(220) 03.03.2021
(730) Հրայր Գէվորգի Տիշճէքէնեան, Երևան,
Քաջազնունի 8/1, AM
(540)

(511)
դաս 30. անթթխմոր հաց. թխվածքաբլիթ.
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. հրուշա
կեղեն
քաղցր
խմորից
առավելապես
խորիզով. հացահատիկային արտադրանք.
նշակարկանդակներ. նրբաբլիթներ. քաղցրա
բլիթներ.
պոմադկաներ
(հրուշակեղեն).
մակարոն (թխվածք). հաց. պաստեղներ
(հրուշակեղեն).
խմորեղեն
(ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պուդինգ
(քաղցրակուտապ).
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
տարտեր
(մրգա-բանջարեղենային
կարկանդակներ).
պաշտետով կարկանդակներ. հրուշակեղեն նշի
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հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով.
խմոր հրուշակեղենի համար. շոկոլադով հաց
(շոկոլատին). թեյի ըմպելիքներ կաթով. նուգա.
կոկոսի մակարուններ. ուտելի թղթե վաֆլիներ.
ջրիմուռով թեյ. կրուասաններ. հաց առանց
սնձանի. չորահաց. բարկահամ բլիթներ. թեյի
փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ
տերևներ. թեյի հիքով ըմպելիքներ. սառույցով
թեյ. թեյ. սուրճ:
____________________

(210) 20210478
(220) 11.03.2021
(730) Ֆուջիցու Ջեներալ Լիմիթիդ, JP
(540)

(511)
դաս 11. եռացրած ջրով աշխատող ջեռուցման
տեղակայանքներ. տաք օդով աշխատող
ջեռուցման սարքեր. ջեռուցման կաթսաներ. օդի
մաքրման սարքեր և մեքենաներ. ապարատներ
օդի կամ ջրի իոնացման համար. ապարատներ
օդի հոտազերծման համար. օդի լավորակման
տեղակայանքներ.
օդորակիչներ.
զտիչներ
օդի լավորակման համար. սարքվածքներ
օդի
սառեցման
համար.
ջեռուցմանտաքացման սարքեր, որոնք աշխատում են
պինդ, հեղուկ և գազային վառելիքով. օդային
չորուցիչներ. հատակի ջեռուցման սարքեր
և հարմարանքներ. հոտազերծման սարքեր,
բացառությամբ անձնական օգտագործման
համար նախատեսվածների. օդաջեռուցիչներ
(կալորիֆերներ). ջեռուցման տեղակայանք
ներ.
ջեռուցման
էլեկտրական
սարքեր.
ջերմափոխանակիչներ,
բացի
մեքենայի
մասերից. սառնարանային սարքավորումներ
և տեղակայանքներ. սառնարանային ապա
րատներ և մեքենաներ։
____________________

(210) 20210480
(220) 11.03.2021
(730)
Մարս, Ինքորփորեյթիդ,
նահանգ, US
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(540)

(511)
դաս 29. միս. ձուկ (անկենդան). թռչնամիս.
որսամիս (անկենդան). մսի էքստրակտներ.
երշիկեղեն. մսի փոխարինիչներ. սառեցված
բանջարեղեն. պահածոյացված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. ջերմային մշակման
ենթարկված բանջարեղեն. պահածոյացված
մրգեր. չորացրած մրգեր. ջերմային մշակման
ենթարկված մրգեր. մշակված մրգեր, սնկեր և
բանջարեղեն (ներառյալ ընկույզներ և ընդեղեն).
մշակված բանջարեղեն. մշակված բակլա.
ոսպ. մշակված սիսեռ. մշակված լոբազգիներ.
ջերմամշակման
երթարկված
լոբազգիներ.
սուոսապատ
լոբազգիներ. պահածոյացված
սոյայի հատիկներ սննդի համար. տոֆու (սոյայի
շոռ). տոմատի խյուս. բանջարեղենի խյուս.
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար.
պահածոյացված տոմատ.
բանջարեղենի
հյութ
սնունդ պատրաստելու համար.
մանրաթթու. բաղադրություններ ապուրներ
պատրաստելու համար. ապուրներ. եփուկներ.
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու
համար. արգանակներ. կոկոսի կաթ. կանճրակի
յուղ (սննդային). կոկոսի յուղ. բուսական
յուղեր
սնունդ
պատրաստելու
համար.
թանձրամոքանք.
մշակված
գետնընկույզ.
ընկույզի հիմքով քսվող մթերքներ (սփրեդներ).
մշակված սերմեր. թեթև նախուտեստներ մրգերի
հիմքով. թեթև նախուտեստներ լոբազգիների
հիմքով. թեթև նախուտեստներ ընկույզների
հիմքով. թեթև նախուտեստներ բանջարեղենի
հիմքով. նախապես պատրաստված կարրիով
շոգեխաշուկներ. բուսակերական չիլի տակդեղ.
չիլի կոն կարնե (չիլիով և մսով մեքսիկական
ուտեստ). հիմնականում մսից բաղկացած
պատրաստի
ուտեստներ.
պատրաստի
աղցաններ. պատրաստի բանջարեղենային
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ուտեստներ. հիմնականում մսից բաղկացած
ճաշատեսակներ. հիմնականում մսի փոխա
րինիչներից
բաղկացած
ճաշատեսակներ.
հիմնականում թռչնամսից բաղկացած ճաշա
տեսակներ.
հիմնականում
բանջարեղենից
բաղկացած ճաշատեսակներ. հիմնականում
ձկից բաղկացած ճաշատեսակներ. հիմնա
կանում բանջարեղենից բաղկացած սառեցված
ճաշատեսակներ.
հիմնականում
մսից
բաղկացած
սառեցված
ճաշատեսակներ.
հիմնականում մսի փոխարինիչներից բաղ
կացած
սառեցված
ճաշատեսակներ.
հիմնականում ձկից բաղկացած սառեցված
ճաշատեսակներ. հիմնականում թռչնամսից
բաղկացած
սառեցված
ճաշատեսակներ.
հիմնականում
մսից
բաղկացած
եփած
պատրաստի ճաշատեսակներ. հիմնականում
մսի փոխարինիչներից բաղկացած եփած
պատրաստի ճաշատեսակներ. հիմնականում
թռչնամսից բաղկացած եփած պատրաստի
ճաշատեսակներ. հիմնականում բանջարեղենից
բաղկացած եփած պատրաստի ճաշատեսակներ.
հիմնականում
ձկից
բաղկացած
եփած
պատրաստի ճաշատեսակներ։
դաս 30. Բրինձ. տապիոկա. սագո.
մակարոնեղեն. լապշա (արիշտա). խմորի
գնդիկներ.
վերմիշել.
կուսկուս
(ձավար).
հացահատիկային պատրաստուկներ. մշակ
ված հացահատիկներ. մշակված հացաբույսեր.
ամբողջահատիկ
բրինձ.
երկարահատիկ
բրինձ. վայրի բրինձ. թեփով բրինձ. բասմատի
տեսակի բրինձ. շոգեհարված բրինձ. ռիզոտո.
բրնձի
խառնուրդներ.
բանջարեղենով,
հավի լուծամզուքով,
մսային լուծամզուքով,
պանրով, լոբիով, ընդեղենով, ամոքանքով,
բուրավետարարներով, խոտերով, համեմանքով
բրձի
խառնուրդներ.
կերակրատեսակների
փաթեթավորված խառնուրդներ՝ բաղկացած
հիմնականում բրնձից. մշակված քինոա.
պիցաներ.
կուտապներ.
համեմունքներ.
սոուսներ
(համեմունքներ).
սոուսներ
կերակրատեսակներ
պատրաստելու
համար. բաղադրություններ սոուսներ պատ
րաստելու
համար.
կարրիով
սոուսներ.
սոուսներ մակարոնեղենի համար. սոուսներ
մակարոնեղենով ջեռեփուկների համար. չիլի
սոուսներ. սոյայի սոուսներ. կծու սոուսներ. քաղցր
և թթու սոուսներ. համեմանքներով սոուսներ.
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բարկահամ սոուսներ. սոուսներ բրնձի համար.
սոուսի փոշիներ.
խառնուրդենր սուսների
պատրաստման համար. բուրավետարարներ՝
խտացրած սոուսների տեսքով. պատրաստի
կերակուրներ`
սոուսների
տեսքով.
մարինադներ.
համեմունքներ
սալաթների
համար. չատնի (համեմունք). մածուկներ
(ալրային սննդամթերք). ռելիշ (համեմունք).
կերակրալցուկներ. թանձրացուցիչներ սննդա
մթերքի պատրաստման համար. պեստո
(սոուս). մանանեխ. քացախ. աղ. ամոքանք.
սուր համեմունքներ (համեմանք). խոտեր
սննդամթերքի համար. մշակված սխտոր՝
որպես համեմունք օգտագործելու համար.
մշակված կոճապղպեղ՝ որպես համեմունք
օգտագործելու համար. մանրացված կոճա
պղպեղ.
համեմունքային
մածուկներ.
պղպեղ. չիլի համեմունքներ. չիլի մածուկներ՝
որպես համեմունք օգտագործելու համար.
անուշաբույր
պատրաստուկներ
սննդի
համար. բուրավետարարներ սննդի համար.
որպես բուրավետարարներ օգտագործվող
լուծամզուքներ
(բացառությամբ
եթերային
յուղերի).
համեմունքային
խառնուրդներ.
համեմունքային պատրաստուկներ. համեմուն
քային
լուծամզուքներ.
մանրացված
համեմունքային
խառնուրդներ.
կարրիի
խառնուրդներ.
մակարոնեղենի
հիմքով
ճաշատեսակներ.
բրնձի
հիմքով
ճաշա
տեսակներ. արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ. արագ պարաստման լապշա
(արիշտա). արագ պատրաստման բրինձ.
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի
հիմքով
թեթև
նախաճաշեր.
հիմնականում մակարոնեղենից բաղկացած
թեթև նախաճաշեր. հիմնականում բրնձից
բաղկացած թեթև նախաճաշեր. հիմնականում
մակարոնեղենից
բաղկացած
ուտեստներ.
հիմնականում բրնձից բաղկացած ուտեստներ.
հիմնականում
մշակված
հացահատիկից
բաղկացած
ուտեստներ.
հիմնականում
մշակված հացաբույսերից բաղկացած ուտեստ
ներ. հիմնականում քինոայից և մշակ
ված
հացաբույսերից
բաղկացած
ուտեստներ.
հիմնականում
լապշայից
(արիշտայից)
բաղկացած
ուտեստներ.
հիմնականում
մակարոնեղենից
բաղկացած
սառեցված
ուտեստներ. հիմնականում բրնձից բաղկա
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ցած սառեցված ուտեստներ. հիմնականում
մշակված
հացահատիկից
բաղկացած
սառեցված ուտեստներ. հիմնականում մշակ
ված հացաբույսերից բաղկացած սառեցված
ուտեստներ.
հիմնականում
քինոայից
ու
մշակված
հացաբույսերից
բաղկացած
սառեցված
ուտեստներ.
հիմնականում
լապշայից (արիշտայից) բաղկացած սառեցված
ուտեստներ. հիմնականում բրնձից բաղկացած
չոր և հեղուկ պատրաստի ուտեստներ. հիմնա
կանում մակարոնեղենից բաղկացած չոր և
հեղուկ պատրաստի ուտեստներ. հիմնականում
արիշտայից (լապշայից) բաղկացած չոր և հեղուկ
պատրաստի ուտեստներ. մեկ փաթեթվածքում
համեմունքների ու բուրավետարարների հետ
համակցված
մշակված
հացահատիկներ.
մեկ
փաթեթվածքում
համեմունքների
ու
բուրավետարարների
հետ
համակցված
մշակված հացահաբույսեր. մեկ փաթեթված
քում համեմունքների ու բուրավետարարների
հետ համակցված մշակված քինոա և հացա
բույսեր. մեկ փաթեթվածքում համեմունքների
ու բուրավետարարների հետ համակցված
բրինձ.
մեկ
փաթեթվածքում
սննդային
սերմերի, լոբազգիների,
ընդեղենի կամ
բանջարեղենի հետ համակցված մշակված
հացահատիկներ.
մեկ
փաթեթվածքում
սննդային սերմերի, լոբազգիների, ընդեղենի
կամ բանջարեղենի հետ համակցված մշակված
հացաբույսեր. մեկ փաթեթվածքում սննդա
յին սերմերի, լոբազգիների,
ընդեղենի կամ
բանջարեղենի հետ համակցված մշակված
քինոա և հացաբույսեր. մեկ փաթեթվածքում
սննդային սերմերի, լոբազգիների, ընդեղենի
կամ բանջարեղենի հետ համակցված բրինձ.
մեկ փաթեթվածքում սերմերի, լոբազգիների,
ընդեղենի կամ բանջարեղենի հետ համակցված
մակարոնեղեն. մեկ փաթեթվածքում սերմերի,
լոբազգիների, ընդեղենի կամ բանջարեղենի
հետ համակցված լապշա (արիշտա):
____________________

(210) 20210578
(220) 22.03.2021
(730)
«Այ Քյու Կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան,
Դավիթաշեն, 1 թաղ, շ. 43/3, AM
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(540)

(511)
դաս
41.
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում. դասապատրաստում. մենթալ
թվաբանության ուսուցում. օտար լեզուների
ուսուցում. ավազով նկարչության ուսուցում.
նկարչության ուսուցում. արագ ընթերցանության
ուսուցում. օտար լեզուներ. մանկակրթարան.
նախակրթարան:
____________________

(210) 20210592
(220) 22.03.2021
(730) «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ, Կոտայքի
մարզ, գ. Արզնի, AM
(540)

(511)
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված.
սառեցված. չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող.
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ.
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր:
____________________
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(210) 20210644
(220) 29.03.2021
(730) «Թ.Ա.Դ. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր
Վ.Համբարձումյան փ., 8Ա 77, AM
(540)

(511)
դաս 10. մեկանգամյա օգտագործման
բժշկական գլխարկ.
դաս 16. յուղաթուղթ.
դաս 21. լաթեր սեղանը մաքրելու
համար. պոլիէթիլենային ձեռնոցներ տնային
տնտեսության համար:
____________________
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սպորտային կոշիկներ, կարճաթև մայկաներ,
գլխարկներ, թաթմաններ.
դաս 26 ճարմանդներ կոշիկի համար,
կոճակներ, սևեռակ ճարմանդներ, մետաղա
զարդեր, ճարմանդներ գոտիների համար, քուղեր
կոշիկների համար, զարդեր կոշկեղենի համար,
կայծակ ճարմանդներ, փայլազարդեր հագուստի
համար,
ճարմանդներ,
տարբերանշան
ներ ոչ ազնիվ մետաղից, տաքացնելու
միջոցով
կպչող(սոսնձվող)
դեկորատիվ
և
մանածագործական
իրեր(արդուզարդի
ապրանքներ),
կոճակ
խորհրդանշաններ,
հուռութներ(կախազարդեր), բացի թանկարժեք
իրերի բանալիների օղակների կամ շղթաների
համար նախատեսված:
____________________

(210) 20210659
(220) 30.03.2021
(730) Օհան Ստեփանյան, Երևան, Այգեձոր 45, AM
(540)

(210) 20210648
(220) 30.03.2021
(730)
Դավիթ Օհանյան, Երևան, Ավան,
Բաբաջանյան 18, AM
(540)

(511)
դաս 18.
դրամապանակներ, այցեքար
տերի թղթապանակներ, թղթապայուսակներ
(կաշեգալանտերիա). բանալիների պատյաններ,
սպորտային պայուսակ.
դաս 25. կոշկեղեն, բաղնիքի սանդալներ,
բաղնիքի հողաթափեր, գուլպաներ, բերետ
ներ, բլուզներ, կեպիներ, տրիկոտաժեղեն,
քուղերով կիսակոշիկներ, տաբատակալներ,
բռնցքամարտիկի վարտիքներ, ներքնազգեստ,
գոտիներ
(հագուստ),
խալաթ,
սվիտեր,
կարճագուլպա,
միջատակեր,
շապիկներ,
հագուստ, կոստյումներ, պատրաստի հագուստ,
տաբատ, վերնազգեստ, ձեռնոցներ (հագուստ),
շարֆեր, տրիկոտաժե հագուստ, բաճկոնակ,
հագուստ ջինսից , մուշտակ, կիսավարտիք,
վերարկուներ,
բրդյա
բաճկոն,կոշիկներ,

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
պահածոյացված,
սառեցված,
չորացված
և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ, պանիր, կարագ, յոգուրտ և այլ
կաթնամթերք.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ,
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար,
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մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, համեմանք, ամոքանք, պահածոյացված
խոտաբույսեր. քացախ, սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր).
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված
գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրական,
այգեգործական և անտառային մթերքներ. թարմ
մրգեր, բանջարեղեն և թարմ խոտաբույսեր:
____________________

(210) 20210669
(220) 31.03.2021
(730) «Աժդանակ» ՍՊԸ, Սյունիք, Լեռնաձոր
3314, Բարիկավան թաղ., փ. 4 1/1, AM
(540)
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(210) 20210731
(220) 06.04.2021
(730) Նաթրոլ ԷլԷլՍի, US
(540)

(511)
դաս 5. դիետիկ և սննդային հավելումներ.
վիտամիններ։
____________________

(210) 20210732
(220) 06.04.2021
(730) Նաթրոլ ԷլԷլՍի, US
(540)

(511)
դաս 5. դիետիկ և սննդային հավելումներ.
վիտամիններ։
____________________
(511)
դաս 37.
շինարարություն.
շենքերի
քանդում.
դաս 39.
փոխադրումներ բեռնատար
ավտոտրանսպորտով. բեռների տեղափոխում.
բեռնաթափման
աշխատանքներ.
տրանս
պորտային ծառայություններ:
____________________

(210) 20210693
(220) 02.04.2021
(730) Ուիլկինսոն Սորդ ԳմբՀ, DE
(540)

(511)
դաս
համար։

3.

պատրաստուկներ

____________________

սափրվելու

(210) 20210760
(220) 08.04.2021
(730) «Սիուն» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 37,
տուն 51, AM
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական
և
անասնաբուժական
պատ
րաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ
բուժական
նպատակների
համար.
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ
անասնաբուժական նպատակների համար,
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային
հավելումներ մարդու կամ կենդանիների
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համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման
նյութեր.
ատամնալցման
և
ատամների
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր.
ախտահանիչ
միջոցներ.
վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջություների պրո
թեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական
իրեր.
նյութեր
կարեր
դնելու համար. հաշմանդամություն ունեցող
անձանց համար նախատեսված թերապևտիկ
և օժանդակ սարքեր. մերսման ապարատներ.
ապարատներ, սարքավորումներ և իրեր
նորածինների համար. ապարատներ, սարքեր
և իրեր սեռական ակտիվության համար.
դաս 35. գովազդ. գործարարության
կառավարում,
կազմակերպում,
վարչա
րարություն. գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա
բերական վերլուծումների, արդյունաբերական
հետազոտությունների և արդյունաբերական
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողու
թյան և նույնականացման ծառայություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրային
ապահովման նախագծում և մշակում.
դաս
44.
բժշկական
ծառայություն
ներ. անասնաբուժական ծառայություններ.
մարդ
կանց և կենդանիների հիգիենայի և
կոսմետոլոգիայի
բնագավառում
ծառա
յություններ.
գյուղատնտեսական,
ակվա
կուլտուրայի, այգեգործական և անտառային
ծառայություններ:
____________________

(210) 20210771
(220) 09.04.2021
(730) «Արտել էլեկտրոնիկս» ԷլԷլՍի, UZ
(540)
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(511)
դաս 7. գազոնահնձիչներ (մեքենաներ).
մեխանիկական
գազոնահնձիչներ.
էլեկ
տրական գազոնահնձիչներ. ձեռքի էլեկ
տրական
գայլիկոնիչներ.
էլեկտրական
գայլիկոնիչներ. սննդամթերքի էլեկտրական
ջարդիչներ
կենցաղային
նպատակներով
օգտագործման
համար.
խոհանոցային
էլեկտրական աղացներ(մանրատիչներ). մսի
աղացներ
(մանրատիչներ),
կենցաղային
էլեկտրական
մսաղացներ
(մեքենաներ).
խոհանոցային
կենցաղային
էլեկտրական
կոմբայններ. սրճաղացներ, բացառությամբ
ձեռքի
սրճաղացների.
էլեկտրական
սրճաղացներ. ամանեղեն լվացող մեքենաներ.
հատակը լվացող մեքենաներ. բանջարեղեն
և միրգ մաքրելու մեքենաներ. հաց կտրող
մեքենաներ. գորգապատվածքները մաքրող
մեքենաներ. էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր
մաքրելու համար. խոհանոցային էլեկտրական
մեքենաներ. սպիտակեղենի մզիչ մեքենաներ.
ամանեղեն լվացող մեքենաներ կենցաղային
նպատակների
համար.
կենցաղային
լվացքի մեքենաներ. լվացքի մեքենաներ
(սպիտակեղենի համար). էլեկտրական լվացքի
մեքենաներ
կենցաղային
նպատակների
համար. կարի մեքենաներ. խոհանոցային
էլեկտրական խառնիչներ. ձեռքի կենցաղային
էլեկտրական
խառնիչներ.
էլեկտրական
խառնիչներ կենցաղային նպատակների համար.
մսաղացներ
(մեքենաներ).
Էլեկտրական
մսաղացներ.
փոշեկուլներ.
փոշեկուլներ
կենցաղային
նպատակների
համար.
փոշեկուլներ չոր և խոնավ մաքրման համար.
էլեկտրական
փոշեկուլներ.
կենցաղային
էլեկտրական
հարիչներ.
կենցաղային
էլեկտրական հյութամզիչներ. էլեկտրական
հյութամզիչներ մրգերի համար. մրգային
էլեկտրական հյութամզիչներ. էլեկտրական
հյութամզիչներ.
դաս 9. ռադիո և հեռուստատեսային
սարքեր. հեռախոսներ. շարժական հեռա
խոսներ.
անլար
հեռախոսներ.
բջջային
հեռախոսներ.
հեռուստացույցներ.
ավտո
մոբիլային
հեռուստացույցներ.
պլազ
մային
հեռուստացույցներ.
ռադիոսարքեր.
ռադիոընդունիչներ.
ավտոմոբիլային
ռադիոընդունիչներ.
ռադիոհաղորդիչներ
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տրանսպորտային միջոցների համար. ռադիո
ընդու
նիչներ և ռադիոհաղորդիչներ (հեռա
կապ).
դյուրակիր
ռադիոընդունիչներ.
լուսանկարչական ապարատներ.
դաս 11. ապարատներ ախտահանման
համար. ապարատներ օդի հոտազերծման
համար. էլեկտրական ապարատներ օդի
հոտազերծման համար. սարքեր սառեցման
համար. ըմպելիքներ սառեցնելու ապարատներ.
կերակուրներ
տաքացնելու
էլեկտրական
ապարատներ. սառնարանային ապարատներ
և մեքենաներ. ջրի լավորակման ապարատներ.
օդի լավորակման ապարատներ կենցաղային
նպատակների
համար.
սառցարանային
ապարատներ. սառցարանային էլեկտրական
ապարատներ. սառցարանային էլեկտրական
ապարատներ
կենցաղային
նպատակների
համար. ջեռուցման և հովացման սարքեր
տաք և սառը ըմպելիքներ բաշխելու համար.
սենյակների
սառեցման
էլեկտրական
ապարատներ.
սենյակների
սառեցման
էլեկտրական
ապարատներ
կենցաղային
նպատակների
համար.
օդի
մաքրման
ապարատներ. էլեկտրական ապարատներ թեյ
և սուրճ պատրաստելու համար. կենցաղային
էլեկտրական օդափոխիչներ. օդափոխիչներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
օդափոխիչներ (օդի լավորակում). դյուրակիր
էլեկտրական
օդափոխիչներ.
առաստաղի
օդափոխիչներ. օդափոխիչներ (օդի լավորակման
տեղակայանքների
մասեր).
էլեկտրական
օդափոխիչներ. էլեկտրական օդափոխիչներ
կենցաղային
նպատակների
համար.
էլեկտրաջեռուցմամբ կախիչներ սրբիչների
համար.
գազային
ջրատաքացուցիչներ.
գազային ջրատաքացուցիչներ կենցաղային
նպատակների համար. ջրատաքացուցիչներ
կենցաղային
նպատակների
համար.
կենցաղային օդամաքրիչներ. օդամաքրիչներ
կենցաղային
նպատակների
համար.
օդամաքրիչներ
խոհանոցների
համար.
օդաքաշ
պահարաններ
խոհանոցների
համար. էլեկտրական ջերմակներ. գրիլի
խոհանոցային
ապարատներ.
գազային
գրիլեր.
էլեկտրական
գրիլեր.
գազային
վառարաններ
(ջեռոցներ).
գազային
կրակարաններ (կերակուրներ պատրաստելու
սարքեր).
էլեկտրական
կրակարաններ.
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սառնարանների սառնախցիկներ. էլեկտրական
սառնախցիկներ. էլեկտրական կաթսաներ
ձու եփելու համար. էլեկտրական կաթսաներ.
էլեկտրական սրճեփներ էսպրեսսոյի համար.
էլեկտրական
սրճեփներ.
էլեկտրական
սրճեփներ կենցաղային նպատակների համար.
էլեկտրական սրճամաններ.
քուլերներ (ջրի
բաշխման սարք). բազմապրոֆիլ կաթսաներ.
խոհանոցային
գազային
վառարաններ.
խոհանոցային
գազային
վառարաններ
կենցաղային
նպատակների
համար.
խոհանոցային
վառարաններ
կենցաղային
նպատակների
համար.
էլեկտրական
խոհանոցային վառարաններ. էլեկտրական
խոհանոցային
վառարաններ
կենցաղային
նպատակների
համար.
միկրոալիքային
վառարաններ (սնունդ պատրաստելու համար).
խոհանոցային սալօջախներ. խոհանոցային
գազային
սալօջախներ
կենցաղային
նպատակների
համար.
էլեկտրական
խոհանոցային
սալօջախներ.
էլեկտրական
սարքեր
բրինձ
պատրաստելու
համար.
էլեկտրական ռադիատորներ. էլեկտրական
շուտեփուկներ. սպիտակեղենի էլեկտրական
չորուցիչներ.
սպիտակեղենի
կենցաղային
էլեկտրական
չորուցիչներ.
չորուցիչներ
մազերի համար. էլեկտրական չորուցիչներ
մազերի համար. հաց բովելու սարքեր
(տոստեր). հաց բովելու էլեկտրական սարքեր
(տոստեր).
սառնարաններ.
էլեկտրական
ճարպաջեռոցներ. էլեկտրական թեյամաններ.
սառցապահարաններ. սառնապահարաններ։
____________________

(210) 20210782
(220) 13.04.2021
(730) Նիփփոն Սոդա Քո., Լթդ., JP
(540)

(511)
դաս 5. միջատասպան միջոցներ. ակա
րիցիդներ (տիզասպաններ). միջատասպան
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միջոցներ
գյուղատնտեսության,
այգե
գործության և բանջարաբուծության ոլորտում
ու
տնամերձ
այգե-բանջարանոցային
հողամասերում
օգտագործման
համար.
ակարիցիդներ
(տիզասպաններ)
գյուղա
տնտեսության,
այգեգործության
և
բան
ջարա
բուծության
ոլորտում
ու
տնամերձ
այգե-բանջարանոցային հողամասերում օգտա
գործման համար։
____________________

(210) 20210787
(220) 14.04.2021
(730) «Պրիմուս մեդ» ՍՊԸ, Երևան, Նար-Դոս
75, բն. 126, AM
(540)
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(511)
դաս 35. օպտիկական (արևային և
օպտիկական ակնոցների, աչքի կորեկցիայի
և խնամքի միջոցների և այլ աքսեսուարների)
խանութների կողմից մատուցվող մեծածախ և
մանրածախ առևտրի ծառայություններ.
դաս 44. օպտոմետրիա ծառայություն:
____________________

(210) 20210792
(220) 15.04.2021
(730) «Մադեռա» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 6, տուն
10/3, AM
(540)

(511)
դաս 20. կահավորանք (կահույք):
____________________

(210) 20210802
(220) 15.04.2021
(730) Արման Մարտիրոսյան, Երևան, Աջափ
նյակ թաղ., Նազարբեկյան 25, բն. 18, AM
(540)
(511)
դաս 5. սննդային հավելումներ և դեղորայք.
դաս 35. սննդային հավելումների և
դեղորայքի ներմուծում և վաճառք:
____________________

(210) 20210788
(220) 14.04.2021
(730)
«Լյումիեր օպտիկս» ՍՊԸ, Երևան,
Խանջյան 41, AM
(540)

(511)
դաս 28. խաղալիքներ. խաղեր.
դաս 35.առևտրական տոնավաճառների
կազմակերպում.
դաս
41. զվարճությունների ծառայու
թյուններ:
____________________
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(210) 20210826
(220) 19.04.2021
(730) «Դուստր Մարիաննա»
Հաղթանակ 6/17, AM
(540)

ՍՊԸ, Երևան,
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(210) 20210835
(220) 21.04.2021
(730) Իշիհարա Սանգյո Կաիշա, Լթդ., JP
(540)

(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ.
միջատասպաններ. նեմատիցիդներ. պեստի
ցիդներ։
____________________
(511)
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ.
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար.
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ.
աղ. համեմանք. ամոքանք. պահածոյացված
խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր):
____________________

(210) 20210827
(220) 19.04.2021
(730) «Դուստր Մարիաննա»
Հաղթանակ 6/17, AM
(540)

ՍՊԸ, Երևան,

(511)
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ.
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար.
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ.
աղ. համեմանք. ամոքանք. պահածոյացված
խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր):
____________________

(210) 20210837
(220) 21.04.2021
(730) Իշիհարա Սանգյո Կաիշա, Լթդ., JP
(540)

(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ.
միջատասպաններ. նեմատիցիդներ. պեստի
ցիդներ։
____________________

(210) 20210840
(220) 21.04.2021
(730) «ԷմՋիԷմ Քեյ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սարյան
1, 30 և 30/1 տարածք, AM
(540)

(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ:
____________________
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(210) 20210850
(220) 22.04.2021
(730) «Նաիրի ինշուրանս» ապահովագրական
ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0033, Ավետ Ավետիսյան 116/1
և 116/5, AM
(540)
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և ջրի շակում,տպագրման ծառայություններ.
սննդամթերքի և ըմպելիքների պահածոյացում.
նկարների տպագրում, ֆրեզում, փորագրում,
մակաշերտում (լամինացում), ազմարարական,
աշխատանքներ, ապակիների երանգավորում
մակերևութային
ծածկապատմամբ,
լազե
րային,փորագրում,
օֆսեթ
տպագրություն,
մետաքսատպություն:
____________________

(511)
դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ
պատահարներից. ապահովագրություն. ֆինան
սական գնահատումներ (ապահովագրություն.
բանկային գործառնություններ. անշարժ գույք).
ապահովագրություն հրդեհից. առողջության
ապահովագրություն.
ապահովագրություն
դժբախտ պատահարներից ծովում. խորհրդա
տվություն ապահովագրության հար
ցերով.
ապահովագրության
հարցերով
տեղեկա
տվության տրամադրում. պահեստային (ապա
հովագրական) ֆոնդերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20210865
(220) 22.04.2021
(730) Սերգեյ Վարդանյան, Երևան, Դավիթաշեն
2-րդ թաղ., շ. 7, բն. 25, AM
(540)

(511)
դաս 40. նյութերի մշակում. աղբի և
թափոնների կրկնական մշակում. օդի մաքրում

(210) 20210891
(220) 27.04.2021
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, ՀՀ, Կոտայքի մարզ,
գ. Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM
(540)

(511)
դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակված
պողպատ. լեգիրացված պողպատ. պողպատա
շերտ. պողպատե լար. պողպատե ձուլվածք.
պողպատե կայմասյուներ. պողպատե գալարա
վարագույրներ. պողպատե թերթեր. պողպատե
խողովակներ. մետաղական կցիչներ հաղորդա
փոկերի համար. երկաթուղային ուղեփոխ սլաք
ներ. մետաղական ծայրափողակներ. նեյզիլբեր
(արծաթ-նիկելի համահալվածք), մելքիոր. ալ յու
մին. բրոնզ. ալ յումինե լար. խարսխասալեր.
մետաղ յա
ծայրափողակներ.
մետաղական
մղլակներ. մետաղ յա կայմասյուներ. մետաղա
կան ձողեր. թակարդներ վայրի գազանների
համար. կապկպվածքներ բեռների տեղափոխ
ման, բեռնման-բեռնաթափման աշխատանք
ների համար. հակաշփական համահալվածք.
պաշտպանիչ մետաղական ցանկապատեր
ծառերի համար. արկղիկներ դրամի համար
(մետաղական կամ ոչ մետաղական). արծաթե
զոդանյութ. մելքիոր. համահալվածքներ անագի
հիմքի վրա՝ արծաթե պատվածքով. մետաղա
կան ամրանանյութեր բետոնի համար. անկի
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զելի պահարաններ (մետաղական կամ ոչ
մետաղական). մետաղ յա սահմանափակիչներ
պատուհանների համար. դռների մետաղական
նեցուկներ, դռների մետաղական սահմանա
փակիչներ. մետաղական տափօղակներ. մետա
ղյա սևեռակման օղակներ. մետաղական
ծխնիներ. հատակի մետաղական սալիկներ.
փշալար. ձողեր մետաղական ցանցավանդակ
ների համար, ձողեր մետաղական ցանկապա
տերի համար. բերիլիում (գլուցինիում). շղթաներ
անասունների համար. երկեղջյուր զնդաններ.
բաբիտ (համահալվածք). մետաղական զրահա
պատվածք. մետաղական փականքներ տու
փերի համար. մետաղական հեղույսներ.
մետաղական բալոններ (պահեստարաններ)
սեղմված գազերի կամ հեղուկ օդի համար.
ճանաչման մետաղական ապարանջաններ.
պողպատասալեր. կարծր զոդանյութեր. մետա
ղական կցաշուրթեր. բրոնզե տապանաքարեր.
բրոնզից պատրաստված իրեր (արվեստի ստեղ
ծագործություն).
ճոպաններ
կախուղիների
համար, մետաղաճոպաններ կախուղիների
համար.
մետաղական
ծայրապանակներ
ճոպանների համար, մետաղական ծայրապա
նակներ մետաղաճոպանների համար. ոչ
էլեկտրական միացքներ մետաղաճոպանների
համար. կադմիում. մետաղական կախովի կող
պեքներ, բացառությամբ էլեկտրոնայինների.
մետաղական
թիթեղիկներ
սեպապնդման
համար. մետաղական ծայրապանակներ զբո
սանքի գավազանների համար. մետաղական
տարողություններ թթուներ պահելու համար.
արկղիկներ դրամի համար՝ պարունակության
պահպանվածության ապահովմամբ. հաֆնիում
(կելտիում). մետաղական շղթաներ. մետաղա
կան պաշտպանիչ շղթաներ. ձգող մետաղական
միացուցիչ օղակներ շղթաների համար. շինա
րարական մետաղ յա շրջանակներ. բարձրաց
նովի պատուհանի մետաղական հոլովակներ,
պատուհանի մետաղական հոլովակներ. մետա
ղական խողովակներ կենտրոնական ջեռուց
ման համակարգերի համար. պայտի մեխեր.
մետաղ յա ցցեր, մետաղ յա առանցքներ. քրոմ.
ֆեռոքրոմ. քրոմի հանքաքար. մետաղական
երիթակներ. մետաղ յա բանալիներ. մեխեր.
պաստառամեխեր, հարդարման մեխեր. մետա
ղական դյուբելներ. չմշակված կոբալտ. մետա
ղյա նյութեր երկաթուղիների ռելսուղիների
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համար. մետաղական սյուներ կառուցվածքների
համար. ջրմուղի մետաղական խողովակներ.
ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). պահածոյի
մետաղական տուփեր. մետաղ յա բեռնարկղեր
(պահելու և փոխադրման համար). մետաղ յա
զուգառելսեր. մետաղակաղապար (ձուլման
արտադրություն). զնդաններ. կցվանքային
մետաղական մակադրակներ կտուրների ջրա
մեկուսացման համար. խողովակների մետա
ղական
արմունկներ,
խողովակների
մետաղական ճյուղավորում
ն եր. մետաղական
դռներ. գոտիները ձգելու մետաղական հարմա
րանքներ. մետաղական սեղմակներ (պահանգ
ներ). մետաղ յա կեռեր կաթսայիկների համար.
պատուհանի մղլակներ. կեռեր (երկաթեղեն
իրեր). պատուհանների մետաղապատվածք
ներ. լարեր սովորական մետաղներից. չմշակ
ված կամ մաս
նա
կի մշակ
ված պղինձ. պղնձե
օղակներ. անջրանցիկ մետաղ յա ամրակապեր.
մետաղական
պահեստարաններ
սեղմված
գազերի կամ հեղուկ օդի համար. դռան առջևի
մետաղ յա քերիչներ կոշիկները մաքրելու.
ցամաքուրդային մետաղական խողովակներ.
չմշակված կամ մասամբ մշակված երկաթ.
կցվանքային մակադրակներ ռելսերի համար.
մետաղական պտուտակներ, մետաղական
պտուտամեխեր. փաթեթվածքներ մետաղե
թիթեղից. մետաղական փոստարկղեր. դռան ոչ
էլեկտրական զանգակներ. անվաբութակներ.
շինարարական մետաղ յա կալունակներ, շինա
րարական մետաղ յա բարձակներ. մետաղ յա
սանդուղքներ. լուսամուտի մետաղական սող
նակներ. մետաղական խողովակներ. մետաղա
կան
ռելսեր.
պատուհանների
մետաղ յա
պիտույքակազմեր. օղակապի երկաթ. երկաթա
լար. չմշակված կամ մասնակի մշակված թուջ.
երկաթի հանքաքար. դռները փակելու ոչ
էլեկտրական մետաղ յա սարքեր. ֆեռոմոլիբ
դեն. ֆեռոսիլիցիում. ֆեռոտիտան. ֆեռո
վոլֆրամ. շինարարական մետաղական ամրան.
բույթեր (երկաթեղեն իրեր). ունկով հեղույսներ.
մետաղական փականքներ, բացառությամբ
էլեկտրականների, մետաղական փականներ,
բացառությամբ էլեկտրականների. գալենիտ
(հանքանյութ). կապարակնիքներ. գերմանիում.
մետաղական հողմացույցներ. մետաղե ճանկեր
(լեռնագնացների կոշիկների սեպեր). մետաղա
կան կաղապարներ սառույցի համար. յուղելու
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ներագույցներ. մետաղական ցանցեր. զսպա
նակավոր
փականքներ,
զսպանակավոր
փականներ. ինդիում. մետաղական խորհրդան
շաններ տրանսպորտային միջոցների համար.
մետաղական շերտավարագույրներ. չմշակված
կամ մասնակի մշակված արույր. արտաքին
մետաղական շերտավարագույրներ, արտաքին
մետաղական լուսամուտափեղկեր. մետաղա
կան հենահարթակներ հրթիռների արձակման
համար. մետաղական կավարամածներ. մետա
ղական խարտուք. մետաղ յա սանդղահեծան
ներ (սանդուղքի մասեր). լիմոնիտներ (միներալ).
կոճղեր սովորական մետաղներից. դռների կամ
պատուհանների միջակապեր. մետաղական
անվակներ մահճակալների համար, մետաղա
կան անվիկներ մահճակալների համար. մետա
ղական մղլակներ. բլյում
ն եր (պողպատի
գլոցուկ) (մետաղագործություն). մագնեզիում.
մետաղական շարժական կառուցվածքներ.
մետաղական սեղմօղակներ կոթերի, բռնակ
ների համար. մետաղական կցորդիչներ խողո
վակների համար. մանգան. մետաղական
տակդիրներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափման
աշխատանքների
համար.
մետաղական
հենահարթակներ
բեռների
տեղափոխման համար, մետաղական տակդիր
ներ բեռների տեղափոխման համար. մետաղա
կան
ձեռնասանդուղքներ
(սանդուղքներ).
մետաղական ծածկարաններ (կառուցվածքներ).
դռան մետաղական մուրճեր. ձեռնաշղթաներ.
չմշակված կամ մասնակի մշակված սովորական
մետաղներ. մետաղական հանքաքար. գործ
վածքներ մետաղալարից. հրակիր մետաղներ.
մետաղական անվակներ կահույքի համար,
մետաղական անվիկներ կահույքի համար.
ագուցավոր մետաղական ցցեր. մոլիբդեն.
մետաղական հուշարձաններ. մամլակի մետա
ղական շուրթեր. պատերի մետաղական երե
սապատվածքներ (շինարարություն). նիկել.
նիոբիում.
շինարարական
մետաղական
մակադրակներ ջրամեկուսացման համար.
տների լույս չարձակող մետաղական համար
ներ. մետաղական փակոցափեղկեր. մետաղա
կան ցանկապատեր. մետաղական զամբյուղներ.
ազդանշանային ոչ մեխանիկական լույս չարձա
կող մետաղական պանելներ. պատերի շինա
րարական մետաղական երեսվածք. մետաղ յա
կեռիկ-կախիչներ հագուստի համար. մետաղա
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կան գլդոններ (կառուցվածքներ). լեզվակներ
փականքների համար. մետաղական սյուներ.
զսպանակներ (երկաթեղեն իրեր). մետաղական
հոլովակներ,
բացառությամբ
մեքենաների
մասերի. մետաղական ցցիկներ վրանների
համար. մետաղական առաստաղներ. մետա
ղյա հատակներ. շինարարական մետաղական
պատվածքներ. շրջադարձային շրջանակներ
(երկաթգծերի համար). կտուրի մետաղական
կղմինդր. չմշակված կամ մասնակի մշակված
կապար. ջրացատկի մետաղական աշտարակ
ներ. դռան մետաղական բռնակներ. մետաղա
կան
գամեր.
մետաղական
դարբասներ,
մետաղական ճակատամուտք. դռների մետա
ղական միջատախտակներ. պողպատե տափակ
նախապատրաստուկներ, դռան մետաղական
սողնակներ. մետաղական օղակներ բանալի
ների համար. մետաղական հեռագրասյուներ.
ցինկ. մետաղական հեծաններ. լայնանիստ
մետաղական հեծաններ. հավաքովի մետաղա
կան հենահարթակներ. երկաթեղեն փոքր իրեր.
լույս չարձակող ճանապարհային ոչ մեխանիկա
կան, մետաղական նշաններ. մետաղական
միացքներ խողովակների համար. մետաղալա
րերը ձգելու հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ).
փաթեթավորման մետաղական տարողություն
ներ. մետաղական պահեստարաններ. դռան
մետաղական շեմեր. չլուսարձակող ոչ մեխանի
կական մետաղական ազդանշաններ. շարժա
կան մետաղական ջերմոցներ. մետաղական
փականքներ տրանսպորտային միջոցների
համար. մետաղական նեցուկներ, մետաղական
սահմանափակիչներ. մետաղական բունկեր
ներ. զանգուլակներ կենդանիների համար,
զանգակներ կենդանիների համար. զանգուլակ
ներ, զանգեր, զանգակներ. մետաղալար զոդ
ման
համար.
մետաղական
փականներ,
բացառությամբ մեքենաների մասերի, մետա
ղական կափույրներ, բացառությամբ մեքենա
ների
մասերի.
արձաններ
սովորական
մետաղներից. երկաթգծային մետաղական
կոճեր. տանտալ (մետաղ). տափակ սողնակ
ներ. զնդաններ. ձգող միացուցիչ օղակներ.
տիտան. մետաղական տանիքածածկեր. տոմ
պակ, պղնձացինկ (համահալվածք). մետաղա
կան
տապանաքարեր.
մետաղական
տուրնիկետներ. ցանցավոր մետաղական ցան
կապատեր. վոլֆրամ. մետաղական խողովա
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կաշարեր.
վանադիում.
պատուհանների
փեղկավոր
մետաղական
ապակեկալներ.
մետաղ յա պնդացնող օղակներ. մետաղական
մեծավանդակներ (կառուցվածքներ). ցիրկո
նիում. պողպատե գնդիկներ, պողպատե
գնդակներ.
պողպատյա
կառուցվածքներ.
մետաղական արմատուր սեղմված օդի խողո
վակների համար. լարեր սովորական մետաղ
ների համահալվածքներից, բացառությամբ
դյուրահալների.
սովորական
մետաղների
համահալվածքներ. ալ յումինե նրբաթիթեղ.
կառանման մետաղական ցցեր. լողացող մետա
ղական նավամատույցներ նավերի կառանման
համար. խարսխային հեղույսներ. պատերը երե
սապատելու մետաղական պանելներ. մետաղա
կան ամրանանյութեր խողովակների համար.
շինարարական մետաղական ամրանանյութեր.
մետաղական ամրանանյութեր շարժափոկերի
համար. սովորական մետաղներից պատրաստ
ված գեղարվեստական իրեր. մետաղական
շինարարական շաղախատաշտեր. մետաղա
կան տաշտեր թռչունների համար (կառուց
վածքներ). լույս չարձակող մետաղական
բակեններ. պողպատե ժապավենները ձգելու
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետաղ յա
ժապավեններ կապկպելու կամ փաթեթավոր
ման համար. մետաղական թելեր կապկպվածքի
համար. մետաղական տակառիկներ. տակառ
ների մետաղական օղագոտիներ, տակառիկ
ների մետաղական օղագոտիներ. մետաղական
տակառներ. մետաղական լողավազաններ
(կառուցվածքներ). մետաղ յա շինանյութեր.
կաղապարամածներ բետոնի համար. մետաղա
կան հարմարանքներ հեծանիվն երի կայանման
համար. ճանապարհի մետաղական ծածկեր.
արկղեր սովորական մետաղներից. մետաղա
կան խցաններ. ճարմանդներ սովորական
մետաղներից (երկաթեղեն իրեր). խցանման
մետաղական թասակներ. խցանման մետաղա
կան թասակներ. մետաղական միջոցներ շշերի
խցանափակման համար. մետաղական բռնակ
ներ-սևեռակներ. կարծր եռակցման մետաղա
կան ձո
ղեր. կարծր եռակց
ման և զոդ
ման
մետաղական ձողեր. եռակցման ձողեր. մետա
ղական փոկեր բեռների տեղափոխման և բեռն
ման-բեռնաթափման աշխատանքների համար.
առասաններ բեռները փոխադրելու համար.
մետաղական կիսանդրիներ. լողափի մետաղա
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կան խցիկներ. ներկելու մետաղական խցիկներ.
մետաղական ոչ էլեկտրական ճոպաններ. սեղ
միչ մետաղական հարմարանքներ խողովակ
ների
համար.
մետաղական
անուրներ
մալուխները և խողովակներն ամրացնելու
համար. մետաղական սեղմակներ ճոպանների,
մետաղաճոպանների համար. պատուհանների
մետաղական շրջանակներ. հիմ
ն ակմախքներ
ջերմոցների համար. մետաղ յա վրաքաշներ.
ծխնելույզների մետաղական գլխադիրներ.
կապկպվածքի մետաղական թելեր գյուղատն
տեսական նպատակների համար. մետաղական
ոչ էլեկտրական սարքեր դռները բացելու
համար. շինարարական մետաղական սալիկ
ներ. հատակի մետաղական սալեր. մետաղա
կան դամբարաններ. մետաղական օժանդակ
պարագաներ դագաղների համար. մետաղա
կան բեռնատար տակդիրներ. բեռնման մետա
ղական եզրաչափքեր երկաթգծերի վագոնների
համար. մետաղական հոդակապեր. շինարա
րական մետաղական հիմ
ն ակմախքներ. դռան
մետաղական շրջանակներ. մետաղ յա նյութեր
ճոպանուղիների ռելսուղիների համար. ծխնե
լույզների մետաղական գլխանոցներ. մետաղա
կան
ջրհորդաններ.
ցամաքուրդային
խողովակների
մետաղական
կափույրներ.
մետաղական միջնապատեր. սյուների մետա
ղական պատյաններ նավթահորերի համար.
մետաղական պահեստարաններ հեղուկ վառե
լիքի համար. շարժական կառուցվածքներ.
լողուն մետաղական պահեստարաններ. մետա
ղական ճոպաններ. մետաղական քիվեր. քիվե
րի մետաղական ձուլվածքներ. մետաղական
անկյունակներ. մետաղական պատուհաններ.
դռների մետաղապատվածքներ. մետաղական
անվիկներ բացովի դռների համար. մետաղա
կան կափարիչներ դիտահորերի համար. մետա
ղական
տանիքապատվածքներ.
կեռեր
հերձաքարը (շիֆերը) ամրացնելու համար
(երկաթեղեն իրեր). հագուստի կախարանների
մետաղ յա կեռիկներ. չմեկուսացված պղնձա
լար. մետաղական բաքեր. սանդուղքների
մետաղական աստիճաններ. ջրհորդան մետա
ղական խողովակներ. ճկուն փողրակները
փաթաթելու համար ոչ մեխանիկական մետա
ղական թմբկագլաններ. անշարժ մետաղական
բաշխիչներ սրբիչների համար. ջրմուղի խողո
վակների մետաղական փականներ. շինարա
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րական մետաղական փայտամածներ. մետաղ յա
հենասանդուղքներ. շարժական մետաղական
նավասանդուղքներ
ուղևորների
համար.
կապկպելու մետաղական միջոցներ. մետաղա
կան պնդօղակներ. մետաղական հենարաններ
էլեկտրահաղորդագծերի համար. մետաղական
ճյուղավորություններ խողովակաշարի համար.
մետաղական շրջանակներ գերեզմանների
համար, մետաղական շրջանակներ մահար
ձանների համար. մետաղական ցանկապատեր.
ճկուն փողրակները փաթաթելու համար մետա
ղական ոչ մեխանիկական հարմարանքներ.
մետաղ յա ցուցանակներ. մետաղական հենա
րաններ. անագ. թիթեղ. անագաթիթեղ. թեր
թավոր մետաղ. մետաղական փականքներ
պորտֆելների համար, մետաղական փականք
ներ պայուսակների համար. մետաղական
օժանդակ պարագաներ կահույքի համար.
շինարարական
մետաղական
պանելներ.
արձանիկներ սովորական մետաղներից. մետա
ղական ժապավենները ձգելու հարմարանքներ
(ձգող միացուցիչ). մետաղական ձուլակաղա
պարներ. մետաղական տապանասալեր. մետա
ղյա մահարձաններ. մետաղական ցուցանակներ
տապանաքարերի համար. գերեզմանների
մետաղական կոթողներ. մետաղական հուշա
տախտակներ. բուխարիների, վառարանների
մետաղական ցանցեր. մետաղական կանգա
դարակներ տակառների համար. մետաղական
օժանդակ
պարագաներ
մահճակալների
համար. դռների մետաղ յա պիտույքակազմեր.
մետաղական
փականներ
բեռնարկղերի
համար. կապկպելու մետաղական միջոցներ
խրձերի համար. ճանապարհային վթարային
մետաղական ցանկապատեր. մետաղ յա արկ
ղիկեր, մետաղ յա սնդուկներ. տարբերիչ մետա
ղական
ցուցանակներ,
մետաղական
անվանատախտակներ. գրանցման մետաղա
կան համարանշաններ. կերմետներ (խեցեղեն՝
մետաղափոշուց և դժվարահալ միացություննե
րից). տակառների մետաղ յա ծորակներ. մետա
ղական սյուներ հայտարարությունների համար.
կառանման մետաղական տակառներ. ծխնե
լույզի մետաղական խողովակներ. մետաղական
ծխանցքեր. մետաղական խողովակներ օդա
փոխիչ և օդի լավորակման հարմարանքների
համար. մետաղական նրբաթիթեղ փաթաթման
և փաթեթավորման համար. ոսկե զոդանյութ. ոչ
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մեխանիկական
մետաղական
ձագարներ.
տառեր և թվեր սովորական մետաղներից,
բացառությամբ տպագրականների. մետաղա
կան կոլեկտորներ (հավաքիչներ) խողովակա
շարերի համար. ճնշումային մետաղական
խողովակաշարեր. հեռախոսի մետաղական
խցիկներ. մետաղ յա արկղեր գործիքների
համար. մետաղական արկղեր գործիքների
համար (դատարկ). մետաղ յա հավանոցներ.
արգելակային սեղմակներ (անիվն երի բլոկա
վորման կալուններ). պողպատյա ճոպաններ.
մոծակապաշտպան մետաղական ցանցեր. լեռ
նագնացների մետաղական կեռեր. երկաթե
տակդիրներ
բուխարիների
վառելափայտի
համար. թռչուններին վանող հողմային մետա
ղական սարքեր. մետաղական վանդակներ
վայրի գազանների համար. փոշենման մետաղ
ներ. հրահեստ մետաղ յա շինանյութեր. կանա
չով
հյուսապատված
տաղավարներ
(մետաղական կառուցվածքներ). մետաղական
ախոռներ. մետաղական խոզաբներ. հավաքովի
մետաղական տներ (պատրաստի հավաքա
կազմեր). մետաղական սկուտեղներ. փողոցի
մետաղական ջրհորդաններ. պտուտակավոր
մետաղական կափարիչներ շշերի համար. ոչ
էլեկտրական մետաղական սարքեր պատու
հանները բացելու համար. ոչ էլեկտրական
մետաղական սարքեր պատուհանները փակելու
համար. պատերը երեսապատելու մետաղական
սալիկներ. մետաղական սալեր ճանապարհի
ծածկերի համար. շինարարական մետաղական
սալեր.
մետաղական
ձեռնասանդուղքներ.
ֆոտոէլեմենտներով ներկառուցված մետաղա
կան ծածկեր տանիքի համար. մետաղական
զրահապատ դռներ. մետաղական բազրիքներ
լոգարանների համար. տոպրակների մետաղա
կան անշարժ բաշխիչներ շների մնացորդների
համար. 3D–տպագրության համար մետաղա
կան փոշի և նրբաթիթեղ. մետաղական կեռիկ
ներ
պատուհանների
համար.
դռների
մետաղական հենարաններ. տանիքների մետա
ղական փորակավոր կղմինդրներ. մետաղա
կան ճաղաշարքեր. երեսպատման մետաղական
պատվածքներ կառուցատարրերի համար.
շիկագլոցված պողպատյա ձողեր. փայլող պող
պատյա ձողեր. շերտահանված մետաղ յա
ձողեր. ձգված և ողորկված մետաղ յա ձողեր.
պայուսակների մետաղ յա կախիչներ. մետաղ յա
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նեցուկներ կահույքի համար. մետաղ յա պիտակ
ներ. մետաղ յա կանիստրներ (ջրամաններ).
մետաղ յա ցցեր բույսերի կամ ծառերի համար.
մետաղ յա դրոշակաձողեր (կառուցվածքներ).
մետաղ յա սեղմակներ պարկերը դրոշմելու
համար. մետաղ յա մեխեր կոշիկների համար.
կոշիկների մետաղ յա կրնկատակեր. էլեկտրո
նային անկիզելի պահարաններ. մետաղ յա
ծալովի դռներ. մետաղ յա ձուլածոներ շինու
թյունների համար. բուխարիների մետաղ յա
դարակներ.
տրանսպորտային
միջոցների
համար նախատեսված մետաղական թեք հար
թակներ. սովորական մետաղներից խաչելու
թյուններ, բացառությամբ ոսկերչական իրերի.
մետաղ յա զսպանակավոր դռներ. նավթի
արտահոսքի համար մետաղ յա բեռնարկղեր.
ձեռքի մետաղ յա դրոշակաձողեր. մետաղ յա
խցաններ. մետաղ յա ակորդեոն դռներ. բուխա
րիների մետաղ յա ճաղավանդակներ. ձայնամե
կուսիչ շարժական մետաղական խցիկներ.
մետաղական ձայնային վահանակներ. այգե
գործական մետաղական շրջանակներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լու
ծամզուքներ
(էքստրակտներ).
գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային բաղադրություններ
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. ոչ ալկոհո
լային բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
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լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի:
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիա
ներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունա
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:
դաս 35. առևտուր, ինչպես նաև առցանաց
առևտուր.
դաս 40. հղկանյութային մշակում. կինո
ժապավենների
մշակում.
օդի
մաքրում.
մագնիսացում.
մանածագործական
իրերի
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշակում. արծա
թապատում. գործվածքների սպիտակեցում.
փայտանյութի մշակում. գործվածքների եզրե
րի մշակում. զոդում. հագուստի կարում. կադ
միումապատում. գործվածքների փայլարդում.
բրուտագործական աշխատանքներ. կոշիկի
ներկում. քրոմապատում. մետաղի դրվագում
այլ մետաղներով. կաշվի ներկում. մորթիների
մշակում. գործվածքների ձևում. նկարների
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տպագրում. լուսանկարչական ժապավենների
հայտածում. ոսկեզօծում. ջրի մշակում. գալ
վանապատում. անագապատում. մորթիների
ձևակերտում ըստ պատվերի. դարբնոցային
աշխատանքներ. մորթիների մշակում հակա
ցեցային միջոցներով. ֆրեզում. հյութի քամում
պտուղներից. սննդամթերքի ապխտում. գալվա
նացում. փորագրում. գործվածքների մշակում
ջրամերժություն հաղորդելու համար. գործվածք
ների մշակում հրակայունություն հաղորդելու
համար. գործվածքների մշակում չճմրթելիու
թյուն հաղորդելու համար. բրդի մշակում. մակա
շերտում (լամինացում). աղացում. մետաղների
մշակում. մետաղների մխում. ալ յուրի աղացում.
նիկելապատում. հինում (ջուլհակություն). մոր
թու մշակում. ողորկում հղկանյութերով. կազմա
րարական աշխատանքներ. նյութերի ռանդում.
թամբագործական աշխատանքներ. դերձակ
ների ծառայություններ. դաբաղում. խրտվի
լակների խծուծում. ներկման ծառայություններ.
մանածագործական իրերի ներկում. գործվածք
ների, մանածագործական իրերի մշակում.
մանածագործական իրերի մշակում հակացե
ցային միջոցներով. գործվածքների ներկում.
թղթի մշակում. ապակեգործական աշխա
տանքներ. ասեղնագործում. կաշվի մշակում.
ապակիների երանգավորում մակերևութային
ծածկապատմամբ. սննդամթերքի և ըմպելիք
ների պահածոյացում. անտառանյութի հատում
և մասնատում. աղբի և թափոնների կրկնական
մշակում. գործվածքների նստեցում. մորթիների
փայլեցում. մորթիների կոկում. մորթիների
ներկում. օդի հոտազերծում. օդի թարմա
ցում. մոնտաժման-հավաքման աշխատանք
ներ ըստ պատվերի երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական աշխատանքների շրջանա
կում. գալվանական ոսկեզօծում. լազերային
փորագրում. նյութերի մշակման վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. օպտիկական
ապակու հղկում. լուսանկարների տպագրում.
լուսափորագրում. նավթի վերամշակում. գործ
վածքի մգդակում. զտարկում. անասունների
սպանդ. մաքրամշակում. թափոնների մշա
կում(վերամշակում). հագուստի ձևափոխում.
պղնձապատում. ռետինացում (նյութերի մշա
կում). ատամ
ն ատեխնիկների ծառայություն
ներ. էներգիա արտադրելու ծառայություններ.
գեներատորների վարձույթ. աղբի և թափոն
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ների ոչնչացում. աղբի և թափոնների այրում.
գունաբաժանում. բանալիներ պատրաստելու
ծառայություններ. վնասակար նյութերի ակտի
վազերծում. վիմագրություն. մետաղների ձու
լում. պոլիգրաֆիա. հյուսելու մեքենաների
վարձույթ. օֆսեթ տպագրություն. լուսանկար
չական հորինվածքի կազմում. մետաքսատ
պություն. թափոնների և վերամշակված նյութի
տեսակավորում (վերամշակում). սննդամթերքի
սառեցում. օդորակիչների վարձույթ. ջեռուց
ման լրացուցիչ սարքերի վարձույթ. մահուդալ
մում. սառնապահպանման ծառայություններ.
ավազաշիթային մշակման ծառայություններ.
շոգեկաթսաների վարձույթ. թափոնների վերա
կանգնում. եռակցման աշխատանքներ. ավտո
մեքենաների ապակիների երանգավորում.
երրորդ անձանց համար 3D տպագրություն ըստ
պատվերի. գարեջրի եփում երրորդ անձանց
համար. հացի արտադրություն ըստ պատվերի.
սննդամթերքի և խմիչքների պաստերիզացում.
գինու արտադրություն երրորդ անձանց համար.
խորհրդատվություն գինեգործության ոլորտում:
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճա
շարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների տրամադրում. ճաշարան
ների ծառայություններ հիմ
ն արկներում կամ
ուսում
ն ական հաստատություններում. ժամա
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. պան
սիոնների ծառայություններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայություններ. հյուրանոց
ների
ծառայություններ.
մանկամսուրների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոննե
րում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարե
րի ծառայություններ. հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղե
րի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար
ձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
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լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնա
կեցման համար ընդունարանների ծառայու
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավարում).
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստո
րանների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում. տեղեկություն և խորհր
դատվություն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայություններ. նար
գիլեի բարերի ծառայություններ.
դաս 44. կենդանիների բուծում. դեկո
րատիվ - բնանկարային այգեգործություն.
հասարակական բաղնիքների ծառայություն
ներ հիգիենայի նպատակներով. թուրքական
բաղնիքների ծառայություններ. գեղեցկության
սրահների ծառայություններ. բժշկական կլի
նիկաների ծառայություններ. մանուալ թերա
պիա (քիրոպրակտիկա). վարսավիրանոցների
ծառայություններ. պսակների պատրաստում
(ծաղկային արվեստ). ապաքինվողների համար
տների ծառայություններ. հիվանդանոցների
ծառայություններ. առողջապահական ծառա
յություններ. բանջարաբուծություն. այգեգոր
ծություն. գյուղատնտեսական սարքավորանքի
վարձույթ. մերսում. բժշկական օգնություն.
ակնաբույժների ծառայություններ. բուծարանա
գետների ծառայություններ. ֆիզիոթերապիա.
առողջատների ծառայություններ. անասնա
բուժական օգնություն. ատամ
ն աբուժական
օգնություն. ստոմատոլոգիա. բուժքույրական
խնամքով տների ծառայություններ. պարար
տանյութերի և գյուղատնտեսական այլ քիմի
կատների օդային և մակերևութային տարածում.
կենդանիների խնամք. արյան բանկերի ծառա
յություններ. ծաղկային հորինվածքների կազ
մում. հոսպիսներ. սիզամարգերի խնամք.
մատնահարդարում. մանկաբարձական օգնու
թյուն. հիվանդների խնամք. խորհրդատվու
թյուն դեղագործության հարցերով. պլաստիկ
վիրաբուժություն. ծառերի վիրաբուժություն.
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, այգե
գործական և անտառային տնտեսության վնա
սատուների ոչնչացում. մոլախոտերի ոչնչացում.
տնային կենդանիների խնամք. մազերի պատ

05/2

ՄԱՍ
№ 1

վաստում. հոգեբանների ծառայություններ.
սանիտարատեխնիկական
սարքավորանքի
վարձույթ. բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով.
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլորտում.
արհեստական բեղմ
ն ավորում. թմրամոլությամբ
հիվանդների
վերականգնողական
ծառա
յություններ. փորձանոթում բեղմ
ն ավորման
ծառայություններ. արտամարմ
ն ային բեղմ
ն ա
վորման ծառայություններ. դաջում. հեռաբուժ
ման
ծառայություններ.
լանդշաֆտային
դիզայն.
շոգեբաղնիքների
ծառայություն
ներ. արևաբուժարանների ծառայություններ.
հանքաջրաբուժական կենտրոնների ծառա
յություններ.
գեղագետ
դիմահարդարների
ծառայություններ.
դեղագործների
կողմից
դեղերի պատրաստում դեղատոմսերով. թերա
պևտիկ ծառայություններ. ջերմոցային գազերի
արտանետում
ն երի վնասակար ազդեցության
նվազեցման նպատակով ծառերի տնկում.
ծառայություններ ակվակուլտուրաների ոլոր
տում. բուժսարքավորում
ն երի վարձույթ. դիս
պանսերներ. բուժկենտրոններ. ոչ ավանդական
բժշկության ոլորտում ծառայություններ. լոգո
պեդիա. խորհուրդներ առողջության հար
ցերով. մազահեռացում մոմով (էպիլ յացիա).
օրթոդոնտական ծառայություններ (օրթոդոն
տիա). սահմանափակ հնարավորություններով
անձանց համար բժշկական խորհրդատվու
թյուն. պիրսինգ. անտառազանգվածի վերա
կանգնում. պալիատիվ խնամք. հանգստյան
տների ծառայություններ. գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրայի, այգեգործական և անտա
ռային տնտեսության վնասատուների դեմ պայ
քարի ծառայություններ. մարդու հյուսվածքների
բանկի ծառայություններ. կենդանիների վար
ձույթ այգեգործական նպատակների համար.
մեղվափեթակների վարձույթ. կենդանիների
օգնությամբ բուժում. բժշկական լաբորատորի
աների կողմից տրամադրվող բժշկական վեր
լուծության ծառայություններ ախտորոշման
և բուժման նպատակով. բժշկական զննում.
խաղողագործության ոլորտում ծառայություն
ներ. խորհրդատվություն խաղողագործության
բնագավառում. տներ այցելող բուժքույրական
խնամքի ծառայություններ. մազերը ոճավորե
լու սարքերի վարձույթ. բույսերի աճեցում. դիե
տիկ և սննդային խորհուրդներ. վիրաբուժական
ռոբոտների վարձույթ.
____________________

28
28

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
17.05.2021

(210) 20210892
(220) 27.04.2021
(730) «Օբուխով 65 Մ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Հ.
Էմինի 131/1, AM
(540)

(511)
դաս 16. զուգարանի թուղթ:
____________________
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(511)
դաս
6.
մետաղական
փականքներ,
բացառությամբ էլեկտրականների մետաղական
փականներ, բացառությամբ էլեկտրականների.
զսպանակավոր փականքներ զսպանակավոր
փականներ. դռան մետաղական բռնակներ:
____________________

(210) 20210895
(220) 27.04.2021
(730) «Արմ-ֆուդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0025,
Կենտրոն, Այգեստան 2, տուն 20, AM
(540)

(210) 20210893
(220) 27.04.2021
(730) «ՄոբլիՕՍ» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 3, AM
(540)

(511)
դաս 9. համակարգիչներ, ֆիզիկական
սարքեր
և
գործիքներ,
պլանշետներ
(երկրաբաշխական
գործիքներ),
հեռա
խոսային
ապրանքներ,
հեռախոսալարեր,
ժամացույցներ(ժամանակ
գրանցել
սար
քեր), լիցքավորող սարքեր էլեկտրական
կուտակիչների
համար,
էլեկտրական
կուտակիչների պատյաններ, կշեռքներ։
____________________

(210) 20210894
(220) 27.04.2021
(730) «Սենա շին» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Էրեբունի
թղմ., Ավանեսովի փկղ. 1շ., բն. 15, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. սննդամթերքի
պատրաստում,
առաքում,
մատուցում
և
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). սրճարանների
ծառայություններ.
նախաճաշարանների
ծառայություններ.
ինքնասպասարկման
ռեստորանների
ծառայություններ.
խորտկարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20210896
(220) 27.04.2021
(730) «Մանա գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի
մարզ 0735, գ. Վերին Արտաշատ, Անդրանիկի
փ., տուն 11, AM
(540)

(511)
դաս
3.
օճառներ.
գործվածքների
երանգները վերականգնող օճառներ. լեղակ
սպիտակեղենի
համար.
կոսմետիկական
պատրաստուկներ
լոգանքի
համար.
օճառներ
սափրվելու
համար.
բամբակե
տամպոններ կոսմետիկական նպատակների
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար.
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օսլա
սպիտակեղենին
փայլ
հաղորդելու
համար. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի
ողողման համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. կոշիկի
քսուքներ. կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր
կահույքի և հատակների փայլեցման համար.
փայլ տվող պատրաստուկներ (ողորկման
համար). բծերը հանելու միջոցներ. լվացքի
սոդա մաքրելու համար. լվացող միջոցներ,
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողների.
լուծույթներ մաքրելու համար. ճարպազերծող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական
նպատակների համար օգտագործվողների.
պատրաստուկներ
դիմահարդարանքը
հեռացնելու
համար.
պատրաստուկներ
լաքը հեռացնելու համար. պատրաստուկներ
գունազերծման
համար.
ժավելաջուր.
հարդարանքի
ջուր.
դեպիլյատորներ.
մազահեռացնող
մոմ.
պատրաստուկներ
լվացքը թրջելու համար. եթերային յուղեր.
պատրաստուկներ
մաքրելու
համար.
սպիտակեցնող
պատրաստուկներ
լվացքի
համար.
դիմապակիները
մաքրելու
հեղուկներ. պատրաստուկներ գործվածքները
կոկելու (օսլայելու) համար. շամպուններ.
պատրաստուկներ
եղունգների
խնամքի
համար. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը
խնամելու համար.օճառներ ոտքերի քրտնելու
դեմ. պատրաստուկներ սափրվելու համար.
հոտազերծող օճառներ. հոտավետ (բուրավետ)
նյութեր
սպիտակեղենի
բուրավետացման
համար. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ
(արդուզարդի պարագաներ). օճառներ քրտնելու
դեմ. անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող
միջոց). պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու
համար. պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու
համար.
պատրաստուկներ
լվանալիս
սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար.
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզները
մաքրելու համար. սափրվելու լոսյոններ.լաքեր
մազերի համար. լոսյոններ մազերի համար.
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող
միջոցներ).սահումը կանխող մոմ հատակի
համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք
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կանխում են սահելը. սեղմված օդով բալոններ
մաքրման և փոշու հեռացման համար. լվացող
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու
համար. խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող
մեքենաների համար. օդի բուրավետիչներ.
մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի
համար, ախտահանիչներ կամ հոտազերծիչ
ներ.
արևապաշտպան
պատրաստուկներ.
պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական
նպատակների համար. մազերի լավորակիչներ.
սպիտակեցնող շերտիկներ ատամների համար.
եղունգների լաքահանիչներ. պատրաստուկներ
աչքերը լվանալու համար, ոչ բժշկական
նպատակների համար. կենցաղային քիմիական
պատրաստուկներ մաքրելու համար. բույր
տարածող հոտավետ եղեգներ. սպիտակեց
նող (գունազրկող) միջոցներ կենցաղային
նպատակների
համար.
շնչառությունը
թարմացնող պատրաստուկներ անձնական
հիգիենայի համար. մաքրող միջոցներով
տոգորված մանկական անձեռոցիկներ. միցել
յար ջուր. լվացքի անձեռոցիկներ գունաթափումը
կանխելու համար. չորացնող հակա
ստատիկ
անձեռոցիկներ. ատամնամածուկ. ականջի
փայտիկներ. սպասք լվանալու հեղուկներ.
մարմնի գելեր կոսմետիկական նպատակների
համար. բամբակյա գլխիկով փայտիկներ
կոսմետիկական նպատակների համար.
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մաշկի խնամքի համար. դեղագործական
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար.
միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. միջոցներ
քրտնելու դեմ. քսուքներ արևայրուքի դեմ.
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների
համար. ոջիլասպան շամպուններ. բուժիչ
շամպուններ.
մազերի
բուժիչ
լոսյոններ.
ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառներ.
բուժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանքների համար.
պատրաստուկներ
այրվածքները
մշակելու
համար.
պատրաստուկներ
կոշտուկները
հեռացնելու համար. ցրտահարման ժամա
նակ
օգտագործվող
պատրաստուկներ.
պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները բուժելու
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների
համար. բուժիչ յուղեր. ախտահանիչ միջոցներ.
բժշկական վիրակապման նյութեր. ախտահանիչ
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար.
վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. նյութեր
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ատամնալցման համար. նյութեր ատամների
ծեփապատճենների համար. հակաբակտերիալ
խոնավ անձեռոցիկներ. հիգիենիկ տամպոններ
կանանց
համար.
հիգիենիկ
սրբիչներ,
միջադիրներ. մանկական խանձարուրներ.
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար. օդը
թարմացնող հոտազերծիչներ:
____________________

(210) 20210897
(220) 27.04.2021
(730) «Մանա գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի
մարզ 0735, գ. Վերին Արտաշատ, Անդրանիկի
փ., տուն 11, AM
(540)

(511)
դաս
3.
օճառներ.
գործվածքների
երանգները վերականգնող օճառներ. լեղակ
սպիտակեղենի
համար.
կոսմետիկական
պատրաստուկներ
լոգանքի
համար.
օճառներ
սափրվելու
համար.
բամբակե
տամպոններ կոսմետիկական նպատակների
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար.
օսլա
սպիտակեղենին
փայլ
հաղորդելու
համար. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի
ողողման համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. կոշիկի
քսուքներ. կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր
կահույքի և հատակների փայլեցման համար.
փայլ տվող պատրաստուկներ (ողորկման
համար). բծերը հանելու միջոցներ. լվացքի
սոդա մաքրելու համար. լվացող միջոցներ,
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողների.
լուծույթներ մաքրելու համար. ճարպազերծող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերա
կան նպատակների համար օգտագործվող
ների. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը
հեռացնելու
համար.
պատրաստուկներ
լաքը հեռացնելու համար. պատրաստուկ
ներ գունազերծման համար. ժավելաջուր.
հարդարանքի
ջուր.
դեպիլյատորներ.
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մազա
հեռացնող
մոմ.
պատրաստուկներ
լվացքը թրջելու համար. եթերային յուղեր.
պատրաստուկներ
մաքրելու
համար.
սպիտակեցնող
պատրաստուկներ
լվացքի
համար. դիմապակիները մաքրելու հեղուկ
ներ.
պատրաստուկներ
գործվածքները
կոկելու (օսլայելու) համար. շամպուններ.
պատրաստուկներ
եղունգների
խնամքի
համար. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը
խնամելու համար.օճառներ ոտքերի քրտնելու
դեմ. պատրաստուկներ սափրվելու համար.
հոտազերծող օճառներ. հոտավետ (բուրավետ)
նյութեր
սպիտակեղենի
բուրավետացման
համար. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ
(արդուզարդի պարագաներ). օճառներ քրտնելու
դեմ. անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող
միջոց). պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու
համար. պատրաստուկներ ներկերը հեռաց
նելու համար. պատրաստուկներ լվանալիս
սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար.
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզները
մաքրելու համար. սափրվելու լոսյոններ.լաքեր
մազերի համար. լոսյոններ մազերի համար.
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող
միջոցներ).սահումը կանխող մոմ հատակի
համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք
կանխում են սահելը. սեղմված օդով բալոններ
մաքրման և փոշու հեռացման համար. լվացող
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու
համար. խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող
մեքենաների համար. օդի բուրավետիչներ.
մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի
համար, ախտահանիչներ կամ հոտազերծիչ
ներ.
արևապաշտպան
պատրաստուկներ.
պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական
նպատակների համար. մազերի լավորակիչներ.
սպիտակեցնող շերտիկներ ատամների համար.
եղունգների լաքահանիչներ. պատրաստուկներ
աչքերը լվանալու համար, ոչ բժշկական
նպատակների համար. կենցաղային քիմիական
պատրաստուկներ մաքրելու համար. բույր
տարածող հոտավետ եղեգներ. սպիտակեց
նող (գունազրկող) միջոցներ կենցաղային
նպատակների
համար.
շնչառությունը
թարմացնող պատրաստուկներ անձնական
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հիգիենայի համար. մաքրող միջոցներով
տոգորված մանկական անձեռոցիկներ. միցելյար
ջուր. լվացքի անձեռոցիկներ գունաթափումը
կանխելու համար. չորացնող հակաստա
տիկ
անձեռոցիկներ.
ատամնամածուկ.ականջի
փայտիկներ. սպասք լվանալու հեղուկներ.
մարմնի գելեր կոսմետիկական նպատակների
համար. բամբակյա գլխիկով փայտիկներ
կոսմետիկական նպատակների համար.
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մաշկի խնամքի համար. դեղագործական
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար.
միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. միջոցներ
քրտնելու դեմ. քսուքներ արևայրուքի դեմ.
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների
համար. ոջիլասպան շամպուններ. բուժիչ
շամպուններ.
մազերի
բուժիչ
լոսյոններ.
ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառներ.
բուժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանքների համար.
պատրաստուկներ
այրվածքները
մշակելու
համար.
պատրաստուկներ
կոշտուկները
հեռացնելու համար. ցրտահարման ժամա
նակ
օգտագործվող
պատրաստուկներ.
պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները բուժելու
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների
համար. բուժիչ յուղեր. ախտահանիչ միջոցներ.
բժշկական վիրակապման նյութեր. ախտահանիչ
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար.
վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. նյութեր
ատամնալցման համար. նյութեր ատամների
ծեփապատճենների համար. հակաբակտերիալ
խոնավ անձեռոցիկներ. հիգիենիկ տամպոններ
կանանց
համար.
հիգիենիկ
սրբիչներ,
միջադիրներ. մանկական խանձարուրներ.
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար. օդը
թարմացնող հոտազերծիչներ:
____________________

(210) 20210898
(220) 27.04.2021
(730) «Մանա գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի
մարզ 0735, գ. Վերին Արտաշատ, Անդրանիկի
փ., տուն 11, AM
(540)
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(511)
դաս
3.
օճառներ.
գործվածքների
երանգները վերականգնող օճառներ. լեղակ
սպիտակեղենի
համար.
կոսմետիկական
պատրաստուկներ
լոգանքի
համար.
օճառներ
սափրվելու
համար.
բամբակե
տամպոններ կոսմետիկական նպատակների
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար.
օսլա
սպիտակեղենին
փայլ
հաղորդելու
համար. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի
ողողման համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. կոշիկի
քսուքներ. կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր
կահույքի և հատակների փայլեցման համար.
փայլ տվող պատրաստուկներ (ողորկման
համար). բծերը հանելու միջոցներ. լվացքի
սոդա մաքրելու համար. լվացող միջոցներ,
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողների.
լուծույթներ մաքրելու համար. ճարպազերծող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերա
կան նպատակների համար օգտագործվող
ների. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը
հեռացնելու
համար.
պատրաստուկներ
լաքը հեռացնելու համար. պատրաստուկներ
գունազերծման համար. ժավելաջուր. հարդա
րանքի ջուր. դեպիլյատորներ. մազահեռացնող
մոմ. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու համար.
եթերային յուղեր. պատրաստուկներ մաքրելու
համար. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
լվացքի համար. դիմապակիները մաքրելու
հեղուկներ. պատրաստուկներ գործվածքները
կոկելու (օսլայելու) համար. շամպուններ.
պատրաստուկներ
եղունգների
խնամքի
համար. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը
խնամելու համար.օճառներ ոտքերի քրտնելու
դեմ. պատրաստուկներ սափրվելու համար.
հոտազերծող օճառներ. հոտավետ (բուրավետ)
նյութեր
սպիտակեղենի
բուրավետացման
համար. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ
(արդուզարդի պարագաներ). օճառներ քրտնելու
դեմ. անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող
միջոց). պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու
համար. պատրաստուկներ ներկերը հեռաց
նելու համար. պատրաստուկներ լվանալիս
սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար.
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզները
մաքրելու համար. սափրվելու լոսյոններ.լաքեր
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մազերի համար. լոսյոններ մազերի համար.
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող
միջոցներ).սահումը կանխող մոմ հատակի
համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք
կանխում են սահելը. սեղմված օդով բալոններ
մաքրման և փոշու հեռացման համար. լվացող
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու
համար. խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող
մեքենաների համար. օդի բուրավետիչներ.
մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի
համար, ախտահանիչներ կամ հոտազերծիչներ.
արևապաշտպան պատրաստուկներ. պատրաս
տուկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական
նպատակների համար. մազերի լավորակիչներ.
սպիտակեցնող շերտիկներ ատամների համար.
եղունգների լաքահանիչներ. պատրաստուկներ
աչքերը լվանալու համար, ոչ բժշկական
նպատակների համար. կենցաղային քիմիական
պատրաստուկներ մաքրելու համար. բույր
տարածող հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող
(գունազրկող)
միջոցներ
կենցաղային
նպատակների համար. շնչառությունը թար
մացնող
պատրաստուկներ
անձնական
հիգիենայի համար. մաքրող միջոցներով
տոգորված մանկական անձեռոցիկներ. միցելյար
ջուր. լվացքի անձեռոցիկներ գունաթափումը
կանխելու համար. չորացնող հակաստատիկ
անձեռոցիկներ. ատամնամածուկ. ականջի
փայտիկներ. սպասք լվանալու հեղուկներ.
մարմնի գելեր կոսմետիկական նպատակների
համար. բամբակյա գլխիկով փայտիկներ
կոսմետիկական նպատակների համար.
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մաշկի խնամքի համար. դեղագործական
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար.
միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. միջոցներ
քրտնելու դեմ. քսուքներ արևայրուքի դեմ.
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների
համար. ոջիլասպան շամպուններ. բուժիչ
շամպուններ.
մազերի
բուժիչ
լոսյոններ.
ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառներ.
բուժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանքների համար.
պատրաստուկներ
այրվածքները
մշակելու
համար.
պատրաստուկներ
կոշտուկները
հեռացնելու համար. ցրտահարման ժամա
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նակ օգտագործվող պատրաստուկներ. պատ
րաստուկներ
ոսկրակոշտուկները
բուժելու
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների
համար. բուժիչ յուղեր. ախտահանիչ միջոցներ.
բժշկական վիրակապման նյութեր. ախտահանիչ
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար.
վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. նյութեր
ատամնալցման համար. նյութեր ատամների
ծեփապատճենների համար. հակաբակտերիալ
խոնավ անձեռոցիկներ. հիգիենիկ տամպոններ
կանանց
համար.
հիգիենիկ
սրբիչներ,
միջադիրներ. մանկական խանձարուրներ.
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար. օդը
թարմացնող հոտազերծիչներ:
____________________

(210) 20210899
(220) 27.04.2021
(730) «Բամա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0047, Նորք
Մարաշ, Արմենակյան փ., տուն 114, AM
(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. սառեցրած
մրգեր. չամիչ. պահածոյացված բանջարեղեն.
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. շաքարապատ մրգեր.
խուրմա. ջերմային մշակման ենթարկված
մրգեր. մրգակեղև. մրգային պահածոներ.
մշակված բանջարեղեն. մշակված մրգեր.
չրեր. ցուկատներ. մուրաբա. կոմպոտ. ջեմեր.
պահածոյացված հատապտուղներ. մրգային
դոնդող.
դաս 30. սուրճ. թեյ. հրուշակեղեն.
քաղցրավենիք. եփած կրեմ. կարամել. շոկոլադ.
շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր
(հրուշակեղեն). պատրաստի խմոր. խմոր
հրուշակեղենի
համար.
քաղցրավենիքից
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պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. մրգային
հրուշակեղեն. կրուասաններ. պրոֆիտրոլներ.
դաս 43. տորթերի ձևավորում. ռես
տորանների
ծառայություններ.
բարերի
ծառայու
թյուններ.
սրճարանների
ծառա
յություններ. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սննդի ձևավորում:
____________________

(210) 20210900
(220) 27.04.2021
(730) «Բամա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0047, Նորք
Մարաշ, Արմենակյան փ., տուն 114, AM
(540)

05/2
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№ 1

(730) «Իգովազդ» ՍՊԸ, Երևան, Մայիսի 9, շ.
51, բն. 176, AM
(540)

(511)
դաս 35. գովազդային հայտարարություն
ների տարածում, գովազդի, շուկայավարման և
խթանման ծառայություններ:
____________________

(210) 20210902
(220) 27.04.2021
(730) «Արզ էսթ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ,
Արզնի, Առողջարանային 25, AM
(540)

(511)
դաս 35. ապրանքների ներմուծման և
արտահանման ծառայություններ, առևտուր,
մասնավորապես` սուրճի, քաղցրավենիքի,
հրուշակեղենի, համեմունքների, մազի և մարմնի
խնամքի և ներկերի ներմուծում, առևտուր.
դաս 41. թարգմանիչների ծառայություն
ներ. սպորտային կենտրոնների ծառայություն.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում.
սպորտային և առողջարանային կենտրոն
ների
ծառայություններ.
առողջարանային
և ֆիթնես ակումբների ծառայություններ.
ինքնապաշտպանական
ուսուցողական
կենտրանների ծառայություն.
դաս 43. պանսիոններ կենդանիների
համար:
____________________

(511)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ և
կոսմետիկական ծառայություններ, պլաստիկ
վիրաբուժություն, բժշկական զննում, խոր
հուրդներ առողջության հարցերով, բժշկական
օգնություն, հիվանդների խնամք:
____________________

(210) 20210903
(220) 27.04.2021
(730) «Իսիդա 7» ՍՊԸ, ՀՀ, Գեղարքունիքի
մարզ, գ. Վաղաշեն 3, տուն 7, AM
(540)

(210) 20210901
(220) 27.04.2021
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(511)
դաս
35.
ներմուծման-արտահանման
գործակալությունների ծառայություններ.
դաս 39. բեռնափոխադրումների կազմա
կերպում:
____________________

(210) 20210906
(220) 28.04.2021
(730) «Արենիի գինի» ՍՊԸ, ՀՀ, Վայոց Ձորի
մարզ, գ. Արենի, փ.12, տուն 5, AM
(540)

05/2

ՄԱՍ
№ 1

(511)
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ.
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար.
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ.
աղ. համեմանք. ամոքանք. պահածոյացված
խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր):
____________________

(210) 20210908
(220) 28.04.2021
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.
Աբովյան, Կոտայքի 1/94, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի
գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի,
այդ թվում՝ մրգային. փրփրուն գինի. օղի, այդ
թվում՝ մրգային. լիկյորներ. ապերիտիֆներ.
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային
ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20210907
(220) 28.04.2021
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.
Աբովյան, Կոտայքի 1/94, AM
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ.
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար.
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ.
աղ. համեմանք. ամոքանք. պահածոյացված
խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր):
____________________

(210) 20210910
(220) 28.04.2021
(730) «Թամարա ֆուդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ,
ք. Աբովյան 2203, Նաիրյան փող., 1 շենք, AM
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(210) 20210913
(220) 28.04.2021
(730) «Պուլս 36» ՍՊԸ, Երևան, Լեոյի 1, 65, AM
(540)

(511)
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող,
մուրաբա, կոմպոտ, ձու, կաթ, պանիր, կարագ,
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր:
____________________

(210) 20210911
(220) 28.04.2021
(730)
«Խաչեն վայնզ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Խաչատրյան 12/1-1, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինիներ:
____________________

(210) 20210912
(220) 28.04.2021
(730)
«Խաչեն վայնզ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Խաչատրյան 12/1-1, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինիներ:
____________________

(511)
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում,
պանսիոններում)
զբաղվող
գործակալություններ. սննդամթերքի պատրաս
տում և առաքում. ծերանոցների ծառայու
թյուն
ներ. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների
ծառայություններ.
ճամ
բարային հարմարությունների տրամա
դրում.
ճաշարանների
ծառայություն
ներ
հիմնարկներում կամ ուսումնա
կան հաստա
տություններում.
ժամանակավոր
բնա
կատեղերի
վարձակալում.
պանսիոնների
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար
տների
ծառայություններ.
հյուրանոցների
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու
թյուններ.
ռեստորանների
ծառայություն
ներ. տեղերի ամրագրում պանսիոններում.
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. ինքնա
սպասարկման
ռեստորանների
ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի
ծառայություններ.
հանգստի
ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի
ամրագրում
ժամանակավոր
բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ.
սենյակների,
դահլիճների
վարձակալում
հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու
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ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների
ստեղծում.
ժամանակավոր
բնակեցման
համար
ընդունարանների
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման
կառավարում).
վաշոկու
ռեստորանների
ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և արիշտա
սոբայի
ռեստորանների
ծառայություններ.
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում.
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի
պատրաստման
հարցերով.
անձնական
խոհարարի
ծառայություններ.
նարգիլեի
բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20210914
(220) 28.04.2021
(730) Սարգիս Վոլոդյայի Կարապետյան, ՀՀ,
Երևան, Սայաթ-Նովա 40, բն. 26, AM
(540)

(511)
դաս 6. դռների մետաղական նեցուկներ,
դռների մետաղական սահմանափակիչներ.
դռների մետաղական միջակապեր. դռան
մետաղական բռնակներ. դռան մետաղական
սողնակներ. դռան մետաղական շեմեր. դռների
մետաղական
հենարաններ.
մետաղական
ծխնիներ. մետաղական դռներ.
դաս 19. ոչ մետաղական դռներ. փեղկավոր
ոչ մետաղական դռներ. դռների ոչ մետաղական
լողաթներ, դռների ոչ մետաղական փեղկեր.
դռների ոչ մետաղական շեմեր. երկկողմ
բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական դռներ. ոչ
մետաղական ակորդեոն դռներ. դռան ոչ
մետաղական միջակապեր.
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դաս
20.
դռան
ոչ
մետաղական
բռնակներ, դռների ոչ մետաղական փակեր.
դռների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից
սահմանափակիչներ.
դաս 35. դռների մետաղական նեցուկների,
դռների մետաղական սահմանափակիչների,
դռների մետաղական միջակապերի, դռան
մետաղական բռնակների, դռան մետաղական
սողնակների, դռան մետաղական շեմերի,
դռների
մետաղական
հենարանների,
մետաղական ծխնիների. մետաղական դռների,
ոչ մետաղական դռների, փեղկավոր ոչ
մետաղական դռների, դռների ոչ մետաղական
լողաթների,
դռների
ոչ
մետաղական
փեղկերի, դռների ոչ մետաղական շեմերի,
երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական
դռների, ոչ մետաղական ակորդեոն դռների,
դռան ոչ մետաղական միջակապերի, դռան
ոչ մետաղական բռնակների,
դռների ոչ
մետաղական փակերի, դռների ոչ մետաղական
կամ
կաուչուկից
սահմանափակիչների
ցուցադրում և վաճառք, այդ թվում առցանց.
մանրածախ վաճառքի նպատակով վերը
նշված բոլոր ապրանքների ցուցադրում բոլոր
լրատվամիջոցներով։
____________________

(210) 20210915
(220) 28.04.2021
(730) Սարգիս Վոլոդյայի Կարապետյան, ՀՀ,
Երևան, Սայաթ-Նովա 40, բն. 26, AM
(540)

(511)
դաս 6. դռների մետաղական նեցուկներ,
դռների մետաղական սահմանափակիչներ.
դռների մետաղական միջակապեր. դռան
մետաղական բռնակներ. դռան մետաղական
սողնակներ. դռան մետաղական շեմեր. դռների
մետաղական
հենարաններ.
մետաղական
ծխնիներ. մետաղական դռներ.
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դաս 19. ոչ մետաղական դռներ. փեղկավոր
ոչ մետաղական դռներ. դռների ոչ մետաղական
լողաթներ, դռների ոչ մետաղական փեղկեր.
դռների ոչ մետաղական շեմեր. երկկողմ
բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական դռներ. ոչ
մետաղական ակորդեոն դռներ. դռան ոչ
մետաղական միջակապեր.
դաս
20.
դռան
ոչ
մետաղական
բռնակներ, դռների ոչ մետաղական փակեր.
դռների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից
սահմանափակիչներ.
դաս 35. դռների մետաղական նեցուկների,
դռների մետաղական սահմանափակիչների,
դռների մետաղական միջակապերի, դռան
մետաղական բռնակների, դռան մետաղական
սողնակների, դռան մետաղական շեմերի,
դռների
մետաղական
հենարանների,
մետաղական ծխնիների. մետաղական դռների,
ոչ մետաղական դռների, փեղկավոր ոչ
մետաղական դռների, դռների ոչ մետաղական
լողաթների,
դռների
ոչ
մետաղական
փեղկերի, դռների ոչ մետաղական շեմերի,
երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական
դռների, ոչ մետաղական ակորդեոն դռների,
դռան ոչ մետաղական միջակապերի, դռան
ոչ մետաղական բռնակների,
դռների ոչ
մետաղական փակերի, դռների ոչ մետաղական
կամ
կաուչուկից
սահմանափակիչների
ցուցադրում և վաճառք, այդ թվում առցանց.
մանրածախ վաճառքի նպատակով վերը
նշված բոլոր ապրանքների ցուցադրում բոլոր
լրատվամիջոցներով։
____________________
(210) 20210916
(220) 28.04.2021
(730) Սարգիս Վոլոդյայի Կարապետյան, ՀՀ,
Երևան, Սայաթ-Նովա 40, բն. 26, AM
(540)

(511)
դաս 6. դռների մետաղական նեցուկներ,
դռների մետաղական սահմանափակիչներ.
դռների մետաղական միջակապեր. դռան
մետաղական բռնակներ. դռան մետաղական
սողնակներ. դռան մետաղական շեմեր. դռների

05/2

ՄԱՍ
№ 1

մետաղական
հենարաններ.
մետաղական
ծխնիներ. մետաղական դռներ.
դաս 19. ոչ մետաղական դռներ. փեղկավոր
ոչ մետաղական դռներ. դռների ոչ մետաղական
լողաթներ, դռների ոչ մետաղական փեղկեր.
դռների ոչ մետաղական շեմեր. երկկողմ
բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական դռներ. ոչ
մետաղական ակորդեոն դռներ. դռան ոչ
մետաղական միջակապեր.
դաս
20.
դռան
ոչ
մետաղական
բռնակներ, դռների ոչ մետաղական փակեր.
դռների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից
սահմանափակիչներ.
դաս 35. դռների մետաղական նեցուկների,
դռների մետաղական սահմանափակիչների,
դռների մետաղական միջակապերի, դռան
մետաղական բռնակների, դռան մետաղական
սողնակների, դռան մետաղական շեմերի,
դռների
մետաղական
հենարանների,
մետաղական ծխնիների. մետաղական դռների,
ոչ մետաղական դռների, փեղկավոր ոչ
մետաղական դռների, դռների ոչ մետաղական
լողաթների,
դռների
ոչ
մետաղական
փեղկերի, դռների ոչ մետաղական շեմերի,
երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական
դռների, ոչ մետաղական ակորդեոն դռների,
դռան ոչ մետաղական միջակապերի, դռան
ոչ մետաղական բռնակների,
դռների ոչ
մետաղական փակերի, դռների ոչ մետաղական
կամ
կաուչուկից
սահմանափակիչների
ցուցադրում և վաճառք, այդ թվում առցանց.
մանրածախ վաճառքի նպատակով վերը
նշված բոլոր ապրանքների ցուցադրում բոլոր
լրատվամիջոցներով։
____________________
(210) 20210918
(220) 28.04.2021
(730) «ՈՒլիս» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 50, AM
(540)

(511)
դաս 41. կինոթատրոնների ծառայու
թյունների տրամադրում.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ,
բարերի ծառայություններ:
____________________
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(210) 20210919
(220) 28.04.2021
(730) «ՈՒլիս» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 50, AM
(540)

(511)
դաս 41. կինոթատրոնների ծառայու
թյուն
ների տրամադրում.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ,
բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20210920
(220) 28.04.2021
(730) «ՈՒլիս» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 50, AM
(540)
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թրմօղի, ապերիտիֆներ, թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ, սիդրեր, կոկտեյլներ,
դիժեստիվներ, գինիներ, ջին, լիկյորներ,
մեղրային ըմպելիք, բալի օղի, սպիրտային
ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ (բրենդի),
բրենդի, գինի խաղողի չանչերից, տանձի սիդր,
վիսկի, ալկոհոլային խմիչքներ բացի գարեջրից,
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ,
օղի:
____________________

(210) 20210922
(220) 28.04.2021
(730) Հարություն Հրաչիկի Միքայելյան, ՀՀ, ք.
Չարենցավան, 6-րդ թաղ., շ. 26, բն. 11, AM
(540)

(511)
դաս 41. կինոթատրոնների ծառայու
թյունների տրամադրում.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ,
բարերի ծառայություններ:
____________________

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի
թրմօղի, ապերիտիֆներ, թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ, սիդրեր, կոկտեյլներ,
դիժեստիվներ, գինիներ, ջին, լիկյորներ,
մեղրային ըմպելիք, բալի օղի, սպիրտային
ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ (բրենդի),
բրենդի, գինի խաղողի չանչերից, տանձի սիդր,
վիսկի, ալկոհոլային խմիչքներ բացի գարեջրից,
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ,
օղի:
____________________

(210) 20210921
(220) 28.04.2021
(730) Հարություն Հրաչիկի Միքայելյան, ՀՀ, ք.
Չարենցավան, 6-րդ թաղ., շ. 26, բն. 11, AM
(540)

(210) 20210923
(220) 28.04.2021
(730) Հարություն Հրաչիկի Միքայելյան, ՀՀ, ք.
Չարենցավան, 6-րդ թաղ., շ. 26, բն. 11, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի
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(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի
թրմօղի, ապերիտիֆներ, թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ, սիդրեր, կոկտեյլներ,
դիժեստիվներ, գինիներ, ջին, լիկյորներ,
մեղրային ըմպելիք, բալի օղի, սպիրտային
ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ (բրենդի),
բրենդի, գինի խաղողի չանչերից, տանձի սիդր,
վիսկի, ալկոհոլային խմիչքներ բացի գարեջրից,
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ,
օղի:
____________________

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
(ժավել). ապակու հեղուկ. ամանի հեղուկ. ձեռքի
հեղուկ օճառ. կերամիկա և սալիկներ մաքրելու
համար նախատեսված փոշի և հեղուկներ.
խողովակ մաքրելու համար նախատեսված
միջոցներ.
սալօջախ
մաքրելու
համար
նախատեսված հեղուկներ. օճառ. լվացքի փոշի.
շոր լվանալու համար նախատեսված հեղուկներ.
շամպուն. մարմնի գել. մարմնի հոտազերծիչներ.
եղունգի լաք մաքրող հեղուկ:
____________________

(210) 20210924
(220) 28.04.2021
(730) Հարություն Հրաչիկի Միքայելյան, ՀՀ, ք.
Չարենցավան, 6-րդ թաղ., շ. 26, բն. 11, AM
(540)

(210) 20210931
(220) 29.04.2021
(730) «Փեթրոքեմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Ֆուչիկի
27/37, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի
թրմօղի, ապերիտիֆներ, թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ, սիդրեր, կոկտեյլներ,
դիժեստիվներ, գինիներ, ջին, լիկյորներ,
մեղրային ըմպելիք, բալի օղի, սպիրտային
ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ (բրենդի),
բրենդի, գինի խաղողի չանչերից, տանձի սիդր,
վիսկի, ալկոհոլային խմիչքներ բացի գարեջրից,
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ,
օղի:
____________________

(210) 20210930
(220) 29.04.2021
(730) «Փեթրոքեմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Ֆուչիկի
27/37, AM
(540)
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(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
(ժավել). ապակու հեղուկ. ամանի հեղուկ. ձեռքի
հեղուկ օճառ. կերամիկա և սալիկներ մաքրելու
համար նախատեսված փոշի և հեղուկներ.
խողովակ մաքրելու համար նախատեսված
միջոցներ.
սալօջախ
մաքրելու
համար
նախատեսված հեղուկներ. օճառ. լվացքի փոշի.
շոր լվանալու համար նախատեսված հեղուկներ.
շամպուն. մարմնի գել. մարմնի հոտազերծիչներ.
եղունգի լաք մաքրող հեղուկ:
____________________

(210) 20210933
(220) 29.04.2021
(730) «Դոպինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նալբանդյան
25ա, բն. 58, AM
(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ.
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կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտա
կուց. արյունախառն երշիկ. արգանակներ.
բաղադրություններ արգանակ պատրաստե
լու համար. խավիար. պահածոյացված մրգեր.
երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ.
չորացրած կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի
սննդային յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրա
բաներ. սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ.
թթու դրած մանր վարունգ. պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. սննդա
յին յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ.
շաքարապատ մրգեր. կրոկետներ. անկենդան
խեցգետնանմաններ. խուրմա. կաթ. անկեն
դան խեցգետիններ. ձկան սուկի. շրդանային
մակարդներ. ջերմային մշակման ենթարկված
մրգեր. մրգային դոնդող. պտղամիս. միս. անկեն
դան ձուկ. սննդային դոնդող. մսային դոնդող.
որսամիս. կոճապղպեղի մուրաբա. պահածո
յացված սոյայի հատիկներ սննդի համար. ճար
պանյութեր սննդային ճարպեր պատրաստելու
համար. յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդ
ների համար. անկենդան ծովատառեխ. անկեն
դան օմարներ. եգիպտացորենի սննդային յուղ.
սննդային յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի
սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան
սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց.
յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. բանջարե
ղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու համար.
մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր.
կումիս. կաթի գերակշռությամբ կաթնային
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք.
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահա
ծոյացված ոսպ. մարգարին. ցիտրուսային
ջեմ. սննդային ոսկրածուծ. անկենդան խեցե
մորթներ. անկենդան միդիաներ. արմավենու
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. պեկտին
ներ խոհարարական նպատակների համար.
մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. նրբեր
շիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ ապուր
ներ պատրաստելու համար. տոմատի խյուս.
բանջարեղենային աղցաններ. խոզի սննդային
ճարպ. մրգային աղցաններ. անկենդան սար
դինա ձուկ. անկենդան սաղմոն. կենդանա
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կան սննդային ճարպեր. անկենդան թյուննոս.
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար.
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ.
պահածոյացված գետնասնկեր. անկենդան
ընտանի թռչուն. մրգակեղև. ալգինատներ
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան
հիմքով սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկեն
դան խխունջներ. սպիրտի մեջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկա
փոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխունջի
ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած սերուցք. խոզի
միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կար
տոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի մեջ
օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների հարս
նյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբեր
շիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի.
հումուս. պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլ
ներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ցածր կա
լո
րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով եռաց
րած կաթ. թթվեց
րած կաթ. տո
մա
տի մա
ծուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետ
նընկույզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետաց
ված ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածո
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յացված հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարա
րական նպատակների համար. սառեցումով
չորացրած միս. վարսակի կաթ. բանջարեղե
նային սերուցքներ. սառեցումով չորացրած
բանջարեղեն. առաջին սառը մամլման եղա
նակով ստացված ձիթապտղի սննդային յուղ.
ուտելի մրջյունների թրթուրներ, պատրաստ
ված. ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված
քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին
քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագն
դիկներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.
խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա
(կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարա
կան նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկո
սի կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի կաթի
հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմ
քով. բնական կամ արհեստական թաղանթներ
երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորաց
րած ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային փքաբ
լիթներ. մամլած մրգային խմոր. յուբա. սոյայի
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերա
կուր]. տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն.
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ.
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. շուկ
րուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. օմլետ.
մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. բանջարե
ղենային խտածոներ սնունդ պատրաստելու
համար. մրգային խտածոներ սնունդ պատրաս
տելու համար. հացին քսվող սնունդ բանջարե
ղենի հիմքով. ագար-ագար խոհարարական
նպատակների համար. անկենդան կակղա
մորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթնաթթվա
յին ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի ծաղիկներ.
բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահածոյացված
կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղպեղ.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
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ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի
աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի համար.
քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. ամո
քանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ.
սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպ
տացորենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու
ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից
պատրաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա.
խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշա
կեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի հրու
շակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարա
կան նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա
ցորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
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պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմ
քով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիք
ներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնա
մոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի
ջուր սնունդ պատրաստելու համար. սուշի.
տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի բլիթներ. եփած
կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). մյուսլի.
բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած
յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի (համե
մունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտի
լաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավա
լելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսա
յին թանձր ամո
քանք. մի
սո. սո
յա
յի խյուս
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճա
շեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմ
քով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
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խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինեքար
խոհարարական նպատակների համար. գլյու
տենային հավելույթներ խոհարարական նպա
տակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավե
նու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկոլադե զար
դարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենի
քից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պու
դինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. ման
րացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
ն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմ
ն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմ
ն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունք
ներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկ
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ներ. մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ.
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. շնչառու
թյունը թարմացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն.
արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկար
մավ (համեմունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
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բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի:
____________________

(210) 20210935
(220) 29.04.2021
(730) «Դոպինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նալբանդյան
25ա, բն. 58, AM
(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտա
կուց. արյունախառն երշիկ. արգանակներ.
բաղադրություններ արգանակ պատրաստե
լու համար. խավիար. պահածոյացված մրգեր.
երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ.
չորացրած կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի
սննդային յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրա
բաներ. սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ.
թթու դրած մանր վարունգ. պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. սննդա
յին յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ.
շաքարապատ մրգեր. կրոկետներ. անկենդան
խեցգետնանմաններ. խուրմա. կաթ. անկեն
դան խեցգետիններ. ձկան սուկի. շրդանային
մակարդներ. ջերմային մշակման ենթարկված
մրգեր. մրգային դոնդող. պտղամիս. միս. անկեն
դան ձուկ. սննդային դոնդող. մսային դոնդող.
որսամիս. կոճապղպեղի մուրաբա. պահածո
յացված սոյայի հատիկներ սննդի համար. ճար
պանյութեր սննդային ճարպեր պատրաստելու
համար. յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդ
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ների համար. անկենդան ծովատառեխ. անկեն
դան օմարներ. եգիպտացորենի սննդային յուղ.
սննդային յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի
սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան
սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց.
յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. բանջարե
ղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու համար.
մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր.
կումիս. կաթի գերակշռությամբ կաթնային
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք.
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահա
ծոյացված ոսպ. մարգարին. ցիտրուսային
ջեմ. սննդային ոսկրածուծ. անկենդան խեցե
մորթներ. անկենդան միդիաներ. արմավենու
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. պեկտին
ներ խոհարարական նպատակների համար.
մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. նրբեր
շիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ ապուր
ներ պատրաստելու համար. տոմատի խյուս.
բանջարեղենային աղցաններ. խոզի սննդային
ճարպ. մրգային աղցաններ. անկենդան սար
դինա ձուկ. անկենդան սաղմոն. կենդանա
կան սննդային ճարպեր. անկենդան թյուննոս.
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար.
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ.
պահածոյացված գետնասնկեր. անկենդան
ընտանի թռչուն. մրգակեղև. ալգինատներ
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան
հիմքով սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկեն
դան խխունջներ. սպիրտի մեջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկա
փոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխունջի
ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած սերուցք. խոզի
միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կար
տոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի մեջ
օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների հարս
նյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբեր
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շիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի.
հումուս. պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլ
ներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ցածր կա
լո
րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով եռաց
րած կաթ. թթվեց
րած կաթ. տո
մա
տի մա
ծուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետ
նընկույզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետաց
ված ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածո
յացված հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարա
րական նպատակների համար. սառեցումով
չորացրած միս. վարսակի կաթ. բանջարեղենա
յին սերուցքներ. սառեցումով չորացրած բան
ջարեղեն. առաջին սառը մամլման եղանակով
ստացված ձիթապտղի սննդային յուղ. ուտելի
մրջյունների թրթուրներ, պատրաստված. ուտե
լի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ.
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ
նրբերշիկներ փայտիկների վրա (կորն-դոգեր).
սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի փոխարինիչ
ներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի
կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. ըմպելիքներ կոկոսի կաթի
հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով.
ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնա
կան կամ արհեստական թաղանթներ երշի
կի համար. կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած
ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթ
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ներ. մամլած մրգային խմոր. յուբա. սոյայի
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերա
կուր]. տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն.
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ.
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. շուկ
րուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. օմլետ.
մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. բանջարե
ղենային խտածոներ սնունդ պատրաստելու
համար. մրգային խտածոներ սնունդ պատրաս
տելու համար. հացին քսվող սնունդ բանջարե
ղենի հիմքով. ագար-ագար խոհարարական
նպատակների համար. անկենդան կակղա
մորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթնաթթվա
յին ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի ծաղիկներ.
բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահածոյացված
կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղպեղ.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի
աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի համար.
քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. ամո
քանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ.
սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպ
տացորենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու
ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից
պատրաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա.
խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշա
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կեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի հրու
շակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարա
կան նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա
ցորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմ
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քով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիք
ներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնա
մոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի
ջուր սնունդ պատրաստելու համար. սուշի.
տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի բլիթներ. եփած
կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). մյուսլի.
բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած
յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի (համե
մունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտի
լաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավա
լելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսա
յին թանձր ամո
քանք. մի
սո. սո
յա
յի խյուս
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճա
շեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմ
քով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինեքար
խոհարարական նպատակների համար . գլյու
տենային հավելույթներ խոհարարական նպա
տակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավե
նու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկոլադե զար
դարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենի
քից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պու
դինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. ման
րացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
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ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ
. ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
ն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմ
ն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմ
ն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն . հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունք
ներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկ
ներ. մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ.
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. շնչառու
թյունը թարմացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն.
արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկար
մավ (համեմունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով:
____________________

(210) 20210936
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(730) «Դոպինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նալբանդյան
25ա, բն. 58, AM
(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտա
կուց. արյունախառն երշիկ. արգանակներ.
բաղադրություններ արգանակ պատրաստե
լու համար. խավիար. պահածոյացված մրգեր.
երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ.
չորացրած կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի
սննդային յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրա
բաներ. սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ.
թթու դրած մանր վարունգ. պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. սննդա
յին յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ.
շաքարապատ մրգեր. կրոկետներ. անկենդան
խեցգետնանմաններ. խուրմա. կաթ. անկեն
դան խեցգետիններ. ձկան սուկի. շրդանային
մակարդներ. ջերմային մշակման ենթարկված
մրգեր. մրգային դոնդող. պտղամիս. միս. անկեն
դան ձուկ. սննդային դոնդող. մսային դոնդող.
որսամիս. կոճապղպեղի մուրաբա. պահածո
յացված սոյայի հատիկներ սննդի համար. ճար
պանյութեր սննդային ճարպեր պատրաստելու
համար. յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդ
ների համար. անկենդան ծովատառեխ. անկեն
դան օմարներ. եգիպտացորենի սննդային յուղ.
սննդային յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի
սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան
սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց.
յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. բանջարե
ղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու համար.
մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր.
կումիս. կաթի գերակշռությամբ կաթնային
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք.
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահա
ծոյացված ոսպ. մարգարին. ցիտրուսային
ջեմ. սննդային ոսկրածուծ. անկենդան խեցե
մորթներ. անկենդան միդիաներ. արմավենու
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սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. պեկտին
ներ խոհարարական նպատակների համար.
մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. նրբեր
շիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ ապուր
ներ պատրաստելու համար. տոմատի խյուս.
բանջարեղենային աղցաններ. խոզի սննդային
ճարպ. մրգային աղցաններ. անկենդան սար
դինա ձուկ. անկենդան սաղմոն. կենդանա
կան սննդային ճարպեր. անկենդան թյուննոս.
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար.
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ.
պահածոյացված գետնասնկեր. անկենդան
ընտանի թռչուն. մրգակեղև. ալգինատներ
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան
հիմքով սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկեն
դան խխունջներ. սպիրտի մեջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկա
փոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխունջի
ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած սերուցք. խոզի
միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կար
տոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի մեջ
օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների հարս
նյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբեր
շիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի.
հումուս. պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլ
ներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ցածր կա
լո
րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
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նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով եռաց
րած կաթ. թթվեց
րած կաթ. տո
մա
տի մա
ծուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետ
նընկույզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետաց
ված ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածո
յացված հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարա
րական նպատակների համար. սառեցումով
չորացրած միս. վարսակի կաթ. բանջարեղենա
յին սերուցքներ. սառեցումով չորացրած բան
ջարեղեն. առաջին սառը մամլման եղանակով
ստացված ձիթապտղի սննդային յուղ. ուտելի
մրջյունների թրթուրներ, պատրաստված. ուտե
լի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ.
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ
նրբերշիկներ փայտիկների վրա (կորն-դոգեր).
սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի փոխարինիչ
ներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի
կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. ըմպելիքներ կոկոսի կաթի
հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով.
ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնա
կան կամ արհեստական թաղանթներ երշի
կի համար. կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած
ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթ
ներ. մամլած մրգային խմոր. յուբա. սոյայի
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերա
կուր]. տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն.
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ.
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. շուկ
րուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. օմլետ.
մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. բանջարե
ղենային խտածոներ սնունդ պատրաստելու
համար. մրգային խտածոներ սնունդ պատրաս
տելու համար. հացին քսվող սնունդ բանջարե
ղենի հիմքով. ագար-ագար խոհարարական
նպատակների համար. անկենդան կակղա
մորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթնաթթվա
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յին ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի ծաղիկներ.
բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահածոյացված
կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղպեղ.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի
աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի համար.
քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. ամո
քանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ.
սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպ
տացորենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու
ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից
պատրաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա.
խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշա
կեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի հրու
շակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարա
կան նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
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համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա
ցորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմ
քով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիք
ներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնա
մոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի
ջուր սնունդ պատրաստելու համար. սուշի.
տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի բլիթներ. եփած
կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). մյուսլի.
բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած
յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի (համե
մունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտի
լաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
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համեմունքներ աղցանների համար. թավա
լելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսա
յին թանձր ամո
քանք. մի
սո. սո
յա
յի խյուս
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճա
շեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմ
քով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինեքար
խոհարարական նպատակների համար. գլյու
տենային հավելույթներ խոհարարական նպա
տակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավե
նու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկոլադե զար
դարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենի
քից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պու
դինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. ման
րացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
ն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
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բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնի
գիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմ
ն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմ
ն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն . հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունք
ներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկ
ներ. մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ.
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. շնչառու
թյունը թարմացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն.
արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկար
մավ (համեմունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով:
____________________

(210) 20210937
(220) 29.04.2021
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի
նահանգի կորպորացիա, US
(540)

(511)
դաս 21. ատամի խոզանակներ։
____________________

(210) 20210938
(220) 29.04.2021
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի
նահանգի կորպորացիա, US
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(540)
(511)
դաս 21. ատամի խոզանակներ։
____________________

(210) 20210939
(220) 29.04.2021
(730) Տիգրան Արզաքանցյան, ՀՀ, Գեղար
քունիքի
մարզ,
ք.
Գավառ,
Զորավար
Անդրանիկի 20, AM
(540)

(511)
դաս 29. անկենդան ոստրեներ. ձկան
սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց.
յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. բանջարե
ղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու համար.
մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր
(կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային ըմպե
լիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպե
լիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք.
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահածո
յացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ (բացի
հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. միդի
աներ (խեցեմորթներ) անկենդան. կակղամորթ
ներ անկենդան. արմավենու սննդային յուղ.
մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի
պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. պահածո
յացված ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային յուղ.
սննդային ոսկրայուղ. պեկտիններ խոհարա
րական նպատակների համար. մանրաթթու.
պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. աղը դրած
միս. բաղադրություններ ապուրներ պատ
րաստելու համար. տոմատի խյուս. բանջարե
ղենային աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ.
մրգային աղցաններ. անկենդան սարդինա
ձուկ. սաղմոն (անկենդան). սննդային ճարպեր.
թյուննոս (անկենդան). տոմատի հյութ սնունդ
պատրաստելու համար. արևածաղկի սննդա
յին յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյացված
գետնասնկեր. ընտանի թռչուն (անկենդան).
մրգակեղև.
ալգինատներ
խոհարարական
նպատակների համար. ծեծած նուշ. մշակված
գետնընկույզ. պահածոյացված սնկեր. կոկո
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սի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. պահա
ծոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով
սննդամթերք. մրգային չիպսեր. խխունջներ
(անկենդան). սպիրտի մեջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի հա
մար պատ
րաստ
ված ծաղ
կափոշի. սղոցաձև ծովամորեխներ (անկեն
դան). պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված
միս. մանր ծովախեցգետիններ (անկենդան).
խխունջի ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք.
խո
զի միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծոներ. ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու
համար. մրգային պահածոներ. մսի պահածո
ներ. կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ.
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ).
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ).
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի թիթեռ
ների հարսնյակներ. բանջարեղենի պահածո
ներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի
փաթիլներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգա
նույշ. թահինի (մածուկ քնջութի հատիկներից).
հումուս (խյուս սիսեռից). պահածոյացված
ծովային ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ
մրգերի հիմքով. Կաթնաշոռ կիմչի (սննդամ
թերք ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմ
քով). սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ.
այվար (պահածոյացված պղպեղ). արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե-վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ցածր կա
լո
րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ (աղանդեր եփած
մրգերից). խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեց
րած սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային խմո
րումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած կաթ).
տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. բադրի
ջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ խոհա
րարական նպատակների համար. նշի կաթ
խոհարարական նպատակների համար. բրնձի
կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի փոշի.
յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային ճաշա
տեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. բու
րավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ.
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե
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(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել.
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների
համար. սառեցումով չորացրած միս. վարսակի
կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցու
մով չորացրած բանջարեղեն. մամլման եղանա
կով ձիթապտղից առաջին ստացված սննդային
յուղ. կալբի (կորեական ճաշատեսակ՝ խորոված,
տապակած միս). էսկամոլես (մրջյունների ուտե
լի թրթուրներ). ուտելի անկենդան միջատներ.
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմ
քով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով
խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի
համար. խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկ
նե
րի վրա (կորն-դո
գեր). սո
յա
յի ձեթ սննդի
համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի կաթ.
գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ
խոհարարական նպատակների համար. ըմպե
լիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհա
րարական նպատակների համար. ըմպելիքներ
նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի
կաթի հիմքով. բնական կամ արհեստական
թաղանթներ երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը
դրած և չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով
ալրային փքաբլիթներ. մամլած մրգային խմոր.
յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի բլիթներ. թոֆուի
բլիթներ.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր.անիսոնի սերմ. աստ
ղաձև անիսոն. հրուշակեղեն նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. անու
շաբույր պատրաստուկներ սննդի համար.
հա
մե
մանք. անթթխ
մոր հաց. աղ սննդամ
թերքը պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք) կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
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էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդա
յին ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի
ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի
ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված
ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդ
ներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուր
ներ. բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի հրու
շակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարա
կան նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.
մակարդ
ներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի համար.
մակարոն (թխվածք). մակարոններ. աղացած
եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. ածի
կաշաքար. ոսկե օշարակ կերամափի օշարակ.
անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի համար. մեղր.
մաքրած գարի. մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա
(արիշտա). կուտապներ. գարեձավար. սենդ
վիչներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ.
բուլկիներ. պատիճավոր պղպեղ (համեմանք).
պիցաներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի
ալ յուր. պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե.
ռավիոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակե
ղեն). բրինձ. զաֆ
րան (քրքում) (հա
մե
մանք).
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ.
սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղան
դեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի
ալ յուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարար
ներ խոհարարական նպատակների համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմի
շել. կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով
կարկանդակներ. տնային պայմաններում միսը
փափկացնող մթերքներ. սննդային սառույց.
պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. հրուշակե
ղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի
հիմքով. բուրավետարարներ սննդի համար,
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բացառությամբ եթերային յուղերի. բուրավե
տարարներ ըմպելիքների համար, բացառու
թյամբ եթերային յուղերի. մանրացված վարսակ.
մաքրված վարսակ. վարսակի հիմքով. վար
սակի փաթիլներ. վարսակաձավար. մատու
տակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի
քացախ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի
հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպե
լիքներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնա
մոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի
ջուր սնունդ պատրաստելու համար. սուշի.
տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի բլիթներ. մրգա
յին դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային
բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք).
գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլա
ներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալելու
պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. մսային թանձրա
մոքանք (սոուսներ). միսո. հացահատիկների
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտա
ցորենի ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինեքար
խոհարարական նպատակների համար. գլյու
տենային հավելույթներ խոհարարական նպա
տակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավե
նու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. պելմեններ. շոկոլադե
զարդարանքներ տորթերի համար. քաղցրա
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վենիքից պատրաստված զարդարանքներ տոր
թերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի.
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների
համար. ցզյաոցզի. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
ն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմ
ն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմ
ն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. մշակված հնդկացո
րեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունք
ներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
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քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի.
դաս 35. ոչ ալկոհոլային մրգային լու
ծամզուքներ
(էքստրակտներ).
գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային բաղադրություններ
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. ոչ ալկոհո
լային բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
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ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի.
դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ
պատահարներից. տարաժամկետ մարման
վարկեր. ապահովագրության վիճակագիրների
ծառայություններ. անշարժ գույքի վարձակա
լություն. միջնորդային գործունեություն. վար
կային գործակալությունների ծառայություններ.
անշարժ գույքի գործակալությունների ծառայու
թյուններ. միջնորդություն անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններում. պարտքերի
բռնագանձման գործակալությունների ծառա
յություններ. ապահովագրման միջնորդություն.
մաքսային միջնորդների (բրոքերների) ֆինան
սական ծառայություններ. ապահովագրություն.
բանկային ծառայություններ. անշարժ գույ
քի գնահատում. բարեգործական միջոցների
հավաքագրում. փոխադարձ հիմ
ն ադրամ
ն երի
հիմ
ն ադրում. կապիտալ ներդրում
ն եր. երաշխա
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վորություն. դրամի փոխանակում. ճամփորդա
կան վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկիզելի
պահարաններում. դրամահավաքների կազ
մակերպում. փոխառությունների տրամադրում
(ֆինանսավորում). հարկային փորձաքննու
թյուն. ֆինանսական գնահատում
ն եր (ապահո
վագրություն, բանկային գործառնություններ,
անշարժ գույք). ֆակտորինգ. խնամակա
լական ծառայություններ. ֆինանսավորում.
ֆինանսական կառավարում. փոխատվության
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում.
ապահովագրություն հրդեհից. բնակարանների
վարձակալություն. ֆերմաների և գյուղատնտե
սական ձեռնարկությունների վարձակալություն.
առողջության
ապահովագրություն.
ապա
հովագրություն դժբախտ պատահարներից
ծովում. հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր.
ֆինանսական վարձակալություն. բորսայական
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն.
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն.
հնարժեք իրերի գնահատում. արվեստի ստեղ
ծագործությունների գնահատում. վճարագ
րերի իսկության ստուգում. խորհրդատվություն
ֆինանսական հարցերով. խորհրդատվություն
ապահովագրության հարցերով. սպասարկում
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում.
ապահովագրության հարցերով տեղեկատվու
թյան տրամադրում. թանկարժեք իրերի գնա
հատում. դրամագիտական իրերի գնահատում.
վարձակալական վճարների գանձում. դրոշմա
նիշների գնահատում. արժեթղթերի թողարկում.
արժեքավոր իրերի պահպանություն. բորսա
յական գնանշում
ն եր. վարկային քարտերի
թողարկում. գրասենյակների վարձակալություն
(անշարժ գույք). կենսաթոշակների վճարման
ծառայություններ.
ֆինանսական
հովանա
վորություն. բանկային գործառնությունների
առցանց իրականացում. առևտրաարդյունաբե
րական գործունեության լուծարք (ֆինանսական
ծառայություններ). վերանորոգման արժեքի
ֆինանսական գնահատում. ածխածնային վար
կեր իրականացնելու միջնորդություն. անտա
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ռի ֆինանսական գնահատում. վարկավորում
գրավի դիմաց. պահեստային (ապահովագրա
կան) ֆոնդերի ծառայություններ. միջնորդա
յին
ծառայություններ.
խորհրդատվություն
պարտքի հետ կապված հարցերով. շինարա
րական նախագծերի ֆինանսավորման կազ
մակերպում. ֆինանսական տեղեկատվության
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհա
տուցման վճարների ֆինանսական կառավա
րում այլ ան
ձանց հա
մար. հիմ
ն ադրամ
ն երի
տեղաբաշխում. միջնորդական գործարքներ
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի
հետ. ակումբային քարտեր օգտագործելու միջո
ցով զեղչերի տրամադրում երրորդ անձանց.
պայմանական ազատվածների համար երաշ
խավորման ծառայություններ. տարբեր մաս
նագետների համատեղ աշխատանքի համար
գրասենյակների վարձույթ. մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. նավթի, գազի և հանքարդյունա
բերության ոլորտներին վերաբերող զարգաց
ման ծախսերի ֆինանսական գնահատում
ն եր.
ֆինանսական հետազոտություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ. վիր
տուալ արժույթների էլեկտրոնային փոխանցում.
մտավոր սեփականության ակտիվն երի ֆինան
սական գնահատում. նախահաշվի կազմում
ծախսերի գնահատման նպատակներով. քրա
ուդֆանդինգ. էլեկտրոնային դրամապանակ
ներով վճարման ծառայություններ. վիրտուալ
արժույթների ֆինանսական փոխանակում
ն եր:
41 ակադեմիաներ (ուսուցում). կինոստու
դիաների ծառայություններ. մրցույթների կազ
մակերպում (ուսում
ն ական կամ զվարճալի).
հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաստիարա
կություն. ժամանցի օբյեկտների տրամադրում.
զվարճությունների ծառայություններ. կրթա
դաստիարակչական ծառայություններ. կինո
ֆիլմերի վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն,
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի. մարմ
ն ա
մարզության ուսուցում. գրքերի հրատարակում.
թատերական ներկայացում
ն եր. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդում
ն եր. սպորտային
սարքերի տրամադրում. ակումբների ծառա
յություններ (զվարճություն կամ կրթություն).
խաղատների ծառայություններ (խաղեր). կոլոք
վիում
ն երի կազմակերպում և անցկացում. կոն
ֆերանսների կազմակերպում և անցկացում.
վեհաժողովն երի (կոնգրեսների) կազմակեր
պում և անցկացում. ցուցահանդեսների կազ
մակերպում մշակութային կամ կրթության
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նպատակներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառա
յություններ. հանգստի ճամբարների ծառա
յություններ (զվարճություններ). առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնես-մարզում
ն եր). նախադպրոցական
հաստատություններ (կրթություն). սպորտա
յին մրցում
ն երի կազմակերպումտեսաֆիլմերի
վարձույթ. . սեմինարների կազմակերպում և
անցկացում. սպորտային ճամբարների ծառա
յություններ. գիտաժողովն երի (սիմպոզիում
ների) կազմակերպում և անցկացում. կրթության
գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց դասե
րի կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում).
գեղեցկության մրցույթների կազմակերպում.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
խաղա
դահլիճների ծառայությունների տրամադրում.
գրքերի և պարբերականների առցանց հրա
պարակում. գիշերային ակումբ-սրճարանների
ծառայություններ (զվարճություններ). մասնա
գիտական կողմ
ն որոշում (խորհուրդներ կրթու
թյան կամ ուսուցման հարցերով). համերգների
կազմակերպում և անցկացում. մարզիչների,
դասուսույցների ծառայություններ (ուսուցում).
ֆիթնես-դասերի անցկացում. մասնագիտա
կան վերապատրաստում. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորում
ն երի կազմակերպում
և անցկացում. գեղարվեստի պատկերասրահ
ների կողմից ներկայացվող մշակութային,
կրթական կամ ժամանցային ծառայություններ.
ֆիզիկական պատրաստվածության գնահատ
ման ծառայություններ ուսուցման նպատակնե
րով.
դաս 42. տեխ
նո
լոգիական հետազոտու
թյուններ. համակարգիչների համար ծրագրերի
կազմում. հետազոտություններ ֆիզիկայի բնա
գավառում. հետազոտություններ մեխանիկայի
բնագավառում. արվեստի ստեղծագործություն
ների իսկության որոշում. գեղարվեստական
ձևավորում (արդյունաբերական դիզայն). համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
համակարգչային համակարգերի նախագծում.
խորհրդատվություն
ծրագրային
ապահով
ման հարցերով. հետազոտություններ շրջակա
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում.
գիտական լաբորատորիաների ծառայություն
ներ. գիտական հետազոտություններ. գիտա
կան և տեխնոլոգիական հետազոտություններ
բնական աղետների ոլորտում:
____________________
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(540)

(220) 29.04.2021
(730) Տիգրան Արզաքանցյան, ՀՀ, Գեղարքու
նիքի մարզ, ք. Գավառ, Զորավար Անդրանիկի
20, AM
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
բացի
գարեջրից.
մրգեր
պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք).
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք):
____________________

(210) 20210941
(220) 29.04.2021
(730) Տիգրան Արզաքանցյան, ՀՀ, Գեղարքու
նիքի մարզ, ք. Գավառ, Զորավար Անդրանիկի
20, AM

(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գոր
ծարարական գործառնությունների մասին.
հայտարարությունների փակցնում.
ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություն
ներ. ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետ
վությունների կազմում հաշիվն երի վերաբե
րյալ. առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն
գործարարության կազմակերպման և կառա
վարման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռ
նարկությունների կառավարման հարցերում.
գովազդային նյութերի նորացում. նմուշների
տարածում. գործարարության արդյունավե
տության փորձաքննական ծառայություններ.
աճուրդային վաճառք. շուկայի ուսում
ն ասիրու
թյուն. առևտրային գործունեության գնահա
տում. հետազոտություններ գործարարության
ասպարեզում. գովազդային նյութերի վարձույթ.
խորհրդատվություն գործարարության կազ
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մակերպման հարցերով. գովազդային տեքս
տերի հրատարակում. գովազդ. ռադիոգովազդ.
կոնյունկտուրային
(իրավիճակի,
իրադրու
թյան) հետազոտություններ. ծառայություններ
հասարակական հարաբերությունների բնա
գավառում. սղագրական ծառայություններ.
հեռուստագովազդ.
հաղորդագրությունների
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ).
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գործա
րարության կառավարման խորհրդատվական
ծառայություններ.
մանեկենների
ծառայու
թյուններ ապրանքները գովազդելու կամ
խրախուսելու համար. շուկայագիտական (մար
քեթինգային) հետազոտություններ. տվյալների
ավտոմատացված հիմ
ն ապաշարների վարում.
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա
րարության ասպարեզում. տնտեսական կան
խատեսում. ցուցահանդեսների կազմակերպում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
գործնական տեղեկատվության տրամադրում.
հասարակական կարծիքի հետազոտում. վճար
ման փաստաթղթերի նախապատրաստում.
աշխատակիցների հաստիքների համալրում.
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ կապ
ված վարչական ծառայություններ. տարածք
ների վարձակալում գովազդի տեղադրման
համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համակարգ
չային հիմ
ն ապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմ
ն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատա
կարարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
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երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբա
նական տեստավորում աշխատողներ ընտրե
լիս. գների համեմատման ծառայություններ.
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանք
ների ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով.
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում. հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում. ապրանքների և ծառայություն
ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորա
ձևության
ցուցադրության
կազմակերպում
գովազդային
նպատակներով.
գովազդա
յին ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների
գործունեության կառավարում. մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. տեղեկատվության տրամադրում
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում. վաճառքի օժանդակման
համար որոնման համակարգի օպտիմալա
ցում. վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում.
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ
կտտոցով» (ppc). առևտրային միջնորդային
ծառայություններ. արտահաստիքային աշխա
տողների գործունեության կառավարում. առևտ
րային գործարքների համաձայնեցում և կնքում
երրորդ անձանց համար. տվյալների էլեկտրո
նային հիմ
ն ապաշարներում տվյալների նորա
ցում և պահում. շինարարական նախագծերի
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի
կառավարում. գործարար տեղեկատվության
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանք
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ներ և ծառայություններ գնողների և վաճա
ռողների համար առցանց վաճառատեղի
տրամադրում. գովազդային հասկացություն
ների մշակում. արտաքին վարչական կառա
վարում ընկերությունների համար. հարկային
հայտարարագրեր ներկայացնելու ծառայու
թյուններ. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ
անձանց համար. գովազդային վահանակների
վարձույթ. կենսագրական տվյալների գրում
այլ անձանց համար. առևտրային կամ գովազ
դային նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների
ծրագրերի կառավարում. հանդիպում
ն երի պլա
նավորման ծառայություններ (գրասենյակա
յին գործառույթներ). հանդիպում
ն երի մասին
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային
գործառույթներ). սպառողների հավատարմու
թյան ծրագրերի կառավարում. գովազդային
սցենարների տեքստերի կազմում. տվյալների
և գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում.
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար
մացում և պահում. տեղեկատվական ցանկի
կազմում առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով. պոտենցիալ մասնավոր ներդրող
ների և ֆինանսավորման կարիք ունեցող
ձեռնարկատերերի ընտրության հարցում բիզ
նես-ծառայություններ. հեռուստախանութների
ծրագրերի արտադրություն. հասարակության
հետ հաղորդակցման ռազմավարության վերա
բերյալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառում
ն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություններ.
ֆինանսական աուդիտ. թվային երաժշտության
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի ներ
բեռնման համար մանրածախ առցանց ծառայու
թյուններ. նախապես գրառված երաժշտության
և ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. դեղագործական,
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս
տուկների և բժշկական պարագաների մեծա
ծախ վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման
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ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ
(շուկայավարում). գործարարության ժամա
նակավոր կառավարում. արտաքին գովազդ.
պատկերասրահների միջոցով արվեստի գոր
ծերի մանրածախ վաճառք. վարչական օժան
դակություն մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.
մարքեթինգ
(շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման հրապարակման շրջանակնե
րում. լրատվամիջոցների հետ կապերի ծառա
յություններ. կորպորատիվ հաղորդակցության
ծառայություններ. գրասենյակային սարքավո
րում
ն երի վարձույթ համատեղ աշխատանքա
յին պայմաններում. առևտրային լոբբիստական
ծառայություններ. օգտագործողների կարծիք
ների տրամադրում առևտրային կամ գովազ
դային
նպատակներով.
օգտագործողների
վարկանիշների տրամադրում առևտրային կամ
գովազդային նպատակներով. հեռախոսա
յին կոմուտատորի ծառայություններ. հացամ
թերքին վերաբերող մանրածախ առևտրի
ծառայություններ. սպառողի պրոֆիլավորում
առևտրային կամ մարքեթինգային նպատակ
ներով. վարչական ծառայություններ բժշկական
ուղղորդման համար.
դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ
պատահարներից. տարաժամկետ մարման
վարկեր. ապահովագրության վիճակագիրների
ծառայություններ. անշարժ գույքի վարձակա
լություն. միջնորդային գործունեություն. վար
կային գործակալությունների ծառայություններ.
անշարժ գույքի գործակալությունների ծառայու
թյուններ. միջնորդություն անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններում. պարտքերի
բռնագանձման գործակալությունների ծառա
յություններ. ապահովագրման միջնորդություն.
մաքսային միջնորդների (բրոքերների) ֆինան
սական ծառայություններ. ապահովագրություն.
բանկային ծառայություններ. անշարժ գույ
քի գնահատում. բարեգործական միջոցների
հավաքագրում. փոխադարձ հիմ
ն ադրամ
ն երի
հիմ
ն ադրում. կապիտալ ներդրում
ն եր. երաշխա
վորություն. դրամի փոխանակում. ճամփորդա
կան վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկիզելի
պահարաններում. դրամահավաքների կազ
մակերպում. փոխառությունների տրամադրում
(ֆինանսավորում). հարկային փորձաքննու
թյուն. ֆինանսական գնահատում
ն եր (ապահո
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վագրություն, բանկային գործառնություններ,
անշարժ գույք). ֆակտորինգ. խնամակա
լական ծառայություններ. ֆինանսավորում.
ֆինանսական կառավարում. փոխատվության
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում.
ապահովագրություն հրդեհից. բնակարանների
վարձակալություն. ֆերմաների և գյուղատնտե
սական ձեռնարկությունների վարձակալություն.
առողջության
ապահովագրություն.
ապա
հովագրություն դժբախտ պատահարներից
ծովում. հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր.
ֆինանսական վարձակալություն. բորսայական
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն.
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն.
հնարժեք իրերի գնահատում. արվեստի ստեղ
ծագործությունների գնահատում. վճարագ
րերի իսկության ստուգում. խորհրդատվություն
ֆինանսական հարցերով. խորհրդատվություն
ապահովագրության հարցերով. սպասարկում
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում.
ապահովագրության հարցերով տեղեկատվու
թյան տրամադրում. թանկարժեք իրերի գնա
հատում. դրամագիտական իրերի գնահատում.
վարձակալական վճարների գանձում. դրոշմա
նիշների գնահատում. արժեթղթերի թողարկում.
արժեքավոր իրերի պահպանություն. բորսա
յական գնանշում
ն եր. վարկային քարտերի
թողարկում. գրասենյակների վարձակալություն
(անշարժ գույք). կենսաթոշակների վճարման
ծառայություններ.
ֆինանսական
հովանա
վորություն. բանկային գործառնությունների
առցանց իրականացում. առևտրաարդյունաբե
րական գործունեության լուծարք (ֆինանսական
ծառայություններ). վերանորոգման արժեքի
ֆինանսական գնահատում. ածխածնային վար
կեր իրականացնելու միջնորդություն. անտա
ռի ֆինանսական գնահատում. վարկավորում
գրավի դիմաց. պահեստային (ապահովագրա
կան) ֆոնդերի ծառայություններ. միջնորդա
յին
ծառայություններ.
խորհրդատվություն
պարտքի հետ կապված հարցերով. շինարա
րական նախագծերի ֆինանսավորման կազ
մակերպում. ֆինանսական տեղեկատվության
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տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհա
տուցման վճարների ֆինանսական կառավա
րում այլ անձանց համար. հիմ
ն ադրամ
ն երի
տեղաբաշխում. միջնորդական գործարքներ
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի
հետ. ակումբային քարտեր օգտագործելու միջո
ցով զեղչերի տրամադրում երրորդ անձանց.
պայմանական ազատվածների համար երաշ
խավորման ծառայություններ. տարբեր մաս
նագետների համատեղ աշխատանքի համար
գրասենյակների վարձույթ. մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. նավթի, գազի և հանքարդյունա
բերության ոլորտներին վերաբերող զարգաց
ման ծախսերի ֆինանսական գնահատում
ն եր.
ֆինանսական հետազոտություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ. վիր
տուալ արժույթների էլեկտրոնային փոխան
ցում. մտավոր սեփականության ակտիվն երի
ֆինանսական
գնահատում.
նախահաշվի
կազմում ծախսերի գնահատման նպատակ
ներով. քրաուդֆանդինգ. էլեկտրոնային դրա
մապանակներով վճարման ծառայություններ.
վիրտուալ արժույթների ֆինանսական փոխա
նակում
ն եր.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). կինոս
տուդիաների ծառայություններ. մրցույթների
կազմակերպում (ուսում
ն ական կամ զվարճալի).
հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաստիարա
կություն. ժամանցի օբյեկտների տրամադրում.
զվարճությունների ծառայություններ. կրթա
դաստիարակչական ծառայություններ. կինո
ֆիլմերի վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն,
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի. մարմ
ն ա
մարզության ուսուցում. գրքերի հրատարակում.
թատերական ներկայացում
ն եր. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդում
ն եր. սպորտային
սարքերի տրամադրում. ակումբների ծառա
յություններ (զվարճություն կամ կրթություն).
խաղատների ծառայություններ (խաղեր). կոլոք
վիում
ն երի կազմակերպում և անցկացում. կոն
ֆերանսների կազմակերպում և անցկացում.
վեհաժողովն երի (կոնգրեսների) կազմակեր
պում և անցկացում. ցուցահանդեսների կազ
մակերպում մշակութային կամ կրթության
նպատակներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառա
յություններ. հանգստի ճամբարների ծառա
յություններ (զվարճություններ). առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
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և ֆիթնես-մարզում
ն եր). նախադպրոցական
հաստատություններ (կրթություն). սպորտա
յին մրցում
ն երի կազմակերպումտեսաֆիլմերի
վարձույթ. սեմինարների կազմակերպում և
անցկացում. սպորտային ճամբարների ծառա
յություններ. գիտաժողովն երի (սիմպոզիում
ների) կազմակերպում և անցկացում. կրթության
գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց դասե
րի կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում).
գեղեցկության մրցույթների կազմակերպում.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
խաղա
դահլիճների ծառայությունների տրամադրում.
գրքերի և պարբերականների առցանց հրա
պարակում. գիշերային ակումբ-սրճարանների
ծառայություններ (զվարճություններ). մասնա
գիտական կողմ
ն որոշում (խորհուրդներ կրթու
թյան կամ ուսուցման հարցերով). համերգների
կազմակերպում և անցկացում. մարզիչների,
դասուսույցների ծառայություններ (ուսուցում).
ֆիթնես-դասերի անցկացում. մասնագիտա
կան վերապատրաստում. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորում
ն երի կազմակերպում
և անցկացում. գեղարվեստի պատկերասրահ
ների կողմից ներկայացվող մշակութային,
կրթական կամ ժամանցային ծառայություններ.
ֆիզիկական պատրաստվածության գնահատ
ման ծառայություններ ուսուցման նպատակնե
րով.
դաս 42. տեխնոլոգիական հետազոտու
թյուններ. համակարգիչների համար ծրագրերի
կազմում. հետազոտություններ ֆիզիկայի բնա
գավառում. հետազոտություններ մեխանիկայի
բնագավառում. արվեստի ստեղծագործություն
ների իսկության որոշում. գեղարվեստական
ձևավորում (արդյունաբերական դիզայն). համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
համակարգչային համակարգերի նախագծում.
խորհրդատվություն
ծրագրային
ապահով
ման հարցերով. հետազոտություններ շրջակա
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում.
գիտական լաբորատորիաների ծառայություն
ներ. գիտական հետազոտություններ. գիտա
կան և տեխնոլոգիական հետազոտություններ
բնական աղետների ոլորտում:
____________________
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(210) 20210942
(220) 29.04.2021
(730) «ՋիԷմԲի» ՍՊԸ, Երևան, Շերամի 95/32, AM
(540)

(511)
դաս 16.
թղթե տոպրակներ, տուփեր,
պայուսակներ, ծրարներ:
____________________

(210) 20210944
(220) 29.04.2021
(730) «Վալե դը լ՛Արփա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Հյուսիսային պող. 10, բն. 47, AM
(540)

(511)
դաս 33. անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ.
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
կոկտեյլներ. դիժեստիվներ. գինիներ. լիկյորներ.
սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի
չանչերից. վիսկի. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
խառնակազմ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից:
____________________

(210) 20210945
(220) 29.04.2021
(730) «Վալե դը լ՛Արփա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Հյուսիսային պող. 10, բն. 47, AM
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(540)

(511)
դաս 33. անիսի լիկյոր. ապերիտիֆներ.
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
կոկտեյլներ. դիժեստիվներ. գինիներ. լիկյորներ.
սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի
չանչերից. վիսկի. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
խառնակազմ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից:
____________________

(210) 20210946
(220) 03.05.2021
(730) Հարություն Մաղաքյան, Երևան, Նորք փ.
11, տուն 25, AM
(540)

(511)
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում,
պանսիոններում)
զբաղվող
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ
րաստում և առաքում. ծերանոցների ծառայու
թյուններ. սրճարանների ծառայություն
ներ.
նախաճաշարանների
ծառայություններ.
ճամ
բարային հարմարությունների տրամա
դրում.
ճաշարանների
ծառայություններ
հիմնարկներում կամ ուսումնական հաստա
տություններում.
ժամանակավոր
բնա
կատեղերի
վարձակալում.
պանսիոնների
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար
տների
ծառայություններ.
հյուրանոցների
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ.
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի
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ամրագրում
հյուրանոցներում.
ինքնա
սպասարկման
ռեստորանների
ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի
ծառայություններ.
հանգստի
ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի
ամրագրում
ժամանակավոր
բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ.
սենյակների,
դահլիճների
վարձակալում
հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների
ստեղծում.
ժամանակավոր
բնակեցման
համար
ընդունարանների
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման
կառավարում).
վաշոկու
ռեստորանների
ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և արիշտա
սոբայի
ռեստորանների
ծառայություններ.
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում.
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի
պատրաստման
հարցերով.
անձնական
խոհարարի
ծառայություններ.
նարգիլեի
բարերի ծառայություններ:
____________________
(210) 20210949
(220) 30.04.2021
(730) «Էկո հոլդինգ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0086,
Շենգավիթ, Շիրակի փ., նրբ. 3/8, AM
(540)

(511)
դաս
29.
միս.
մսամթերք
կիսապատրաստվածքներ:
____________________

(մսային
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(210) 20210950
(220) 30.04.2021
(730) «Արտ կահույք» ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի
մարզ 1129, գ. Թաիրով, AM
(540)
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(210) 20210954
(220) 03.05.2021
(730) «Գլոբալ Թի Վի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Ադոնցի 17, բն. 28, AM
(540)

(511)
դաս 35. ապրանքների ներմուծման և
արտահանման ծառայություններ. վաճառք.
կահույքի ներմուծում և վաճառք:
____________________

(210) 20210951
(220) 30.04.2021
(730) «Հայք կենտրոն» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Հ.
Հակոբյան 10, բն. 23, AM
(540)

(511)
դաս 29. գետնընկույզի յուղ. գետնընկույզի
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարագ:
____________________

(210) 20210953
(220) 03.05.2021
(730) «Ռեդի-Սթեդի» ՍՊԸ, Երևան, Բուռնազյան
7, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում:
____________________

(511)
դաս 35. գովազդային ծառայություն
ներ.
առցանց
գովազդի
ծառայություն
ներ. սոցիալական ցանցերում գովազդի
ծառայություններ.
թվային
գովազդի
ծառայություններ.
տպագիր.
լսողական.
տեսողական
և
էլեկտրոնային
մեդիայի
միջոցով երրորդ անձանց ապրանքների և
ծառայությունների խրախուսում և մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ.
մարքեթինգ
(շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման հրապարակման ջրջանակներում.
դաս 38. հեռուստահաղորդակցություն.
հաղորդագրությունների
փոխանցում.
հեռուստահեռարձակում:
____________________

(210) 20210955
(220) 03.05.2021
(730) Պրոգրես նորարական տեխնոլոգիաների
և
հետազոտությունների
միջազգային
հիմնադրամ, Երևան, Կոմիտասի պող. 2, բն.
27, AM
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(540)

(511)
դաս 13. ացետիլնիտրաթաղանթանյութ.
հրետասայլեր (րետանիh). պայթուցիկ փամ
փուշտներ. պայթուցիկ նյութեր ամոնիումի նիտ
րատի հիմքի վրա. ճայթիչներ (դետոնատոր).
ինքնագնաց զենքեր. արցունքաբեր գազով զեն
քեր. հրազեն. հրազենի փողանցքերի մաքրման
խոզանակներ. հրավառելիք. հրետանային
զենքեր (հրանոթ). բալիստիկ արկեր. հար
մարանքներ փամփշտակալները լցավորելու
համար. բենգալ յան կրակներ. բռնկիչ մոմեր.
փամփուշտի
պարկուճներ.
թնդանոթներ.
զենքի փողեր. կարաբիններ. փամփուշտներ.
հարմարանքներ փամփուշտներով լիցքավորե
լու համար. փամփշտակալներ. որսորդական
հրազեն. ռազմամթերք. հրազենի հրահաններ.
վառոդամաններ. հրաբամբակ. հրազենի հրա
նոթափողերի հետնամասեր. դինամիտ. զենքի
պատյաններ. պայթուցիկ նյութեր. ազդանշա
նային հրթիռներ. հրացաններ (զենք). հրա
ցանի ագուստներ. նշանառության հայելիներ
հրազենի համար. հրազենի ձգանների պաշտ
պանիչ բռնակներ. որսորդական կոտորուք.
ռազմամթերք հրազենի համար. հրթիռանետ
ներ. ականների պայթուցիչներ. ականներ
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(զինամթերք). գնդացիրներ. ականանետներ
(հրազեն). հրետանային արկեր. ատրճանակ
ներ (զենք). սև վա
ռոդ. վա
ռոդ. ար
կեր(զենք).
ինքնաբոցավառվող նյութեր. հրատեխնիկա
կան միջոցներ. ատրճանակներ. ծանր հրանոթ
ների դարձյակներ. հրետանային հենարաններ.
նշանոցներ հրազենի համար, բացառությամբ
օպտիկականի. օդաճնշական ատրճանակ
ներ (զենք). բռնկման պատրույգներ հրազենի
համար. պայթուցիչներ. բռնկման քուղեր հրա
զենի համար. զենքերի սրակալներ. մառա
խուղի ժամանակ օգտագործվող պայթյունային
ազդանշանիչներ. նշանոցներ հրազենի համար
(բացառությամբ օպտիկականի). հրապատիճ
– ճայթիչներ, բացառությամբ խաղալիքների.
ռեակտիվ արկեր (արկեր). հարպունային հրա
ցաններ (զենք). խլարարներ զենքերի համար.
տանկեր. վառոդապատիճներ. հեղուկացիր
ներ անհատական պաշտպանության համար.
զինամթերքի համար նախատեսված գոտի
ներ. ավտոմատ զենքի փամփուշտի ժապավեն
ներ. տորպեդներ. ձեռքի զենք (հրազեն). ձեռքի
նռնակներ. ազդանշանային ատրճանակներ.
փրկարարական, պայթուցիկ կամ հրատեխնի
կական ազդանշաններ.
դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա
գործման
նպատակով.
ճարտարապետա
կան ծառայություններ. հետազոտություններ
մանրէաբանության բնագավառում. ծառա
յություններ քիմիայի բնագավառում. հետա
զոտություններ
քիմիայի
բնագավառում.
խորհրդատվություն
ճարտարապետության
հարցերով. հատակագծերի մշակում շինա
րարության բնագավառում. տեխնոլոգիական
հետազոտություններ. նավթահորերի հսկո
ղություն. հետազոտություններ կոսմետոլոգի
այի բնագավառում. ինտերիերի ձևավորում.
արդյունաբերական դիզայն. դիզայներների
ծառայություններ փաթեթավորման բնագավա
ռում. նյութերի փորձարկում
ն եր. տեխնիկական
նախագծերի ուսում
ն ասիրում. երկրաբանա
կան հետազննություն. նավթի հանքավայրերի
հետազննություն. ճարտարագիտություն. օդե
րևութաբանական տեղեկատվություն. հողա
չափում.
համակարգիչների
վարձույթ.
համակարգիչների համար ծրագրերի կազ
մում. նավթի հանքավայրերի հետախուզում.
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հետազոտություններ ֆիզիկայի բնագավառում.
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավա
ռում. մանածագործական արտադրանքի փոր
ձարկում
ն եր. երկրաբանական հետախուզում.
հետազոտություններ երկրաբանության բնա
գավառում. արվեստի ստեղծագործությունների
իսկության որոշում. չափաբերում (չափում
ն եր).
ծրագրային ապահովման մշակում. ծրագրային
ապահովման արդիականացում. խորհրդատ
վություն համակարգչային տեխնիկայի մշակ
ման և զարգացման ոլորտում. հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբերա
կան դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ.
համակարգչային տվյալների վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
հետազոտություններ կենսաբանության բնա
գավառում. քաղաքների հատակագծերի կազ
մում. ճարտարագիտական փորձաքննություն.
համակարգչային համակարգերի նախագծում.
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնի
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար.
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-կայ
քերի). համակարգչային ծրագրային ապահով
ման տեղակայում. ամպերի ցրում. տվյալների
և տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում,
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման.
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման
հարցերով. վեբ-սերվերների վարձույթ. տեղե
կատվական համակարգերի պաշտպանու
թյուն վիրուսներից. խորհուրդներ էներգիայի
խնայողության հարցերով. հետազոտություն
ներ շրջակա միջավայրի պաշտպանության
բնագավառում. ինտերնետի համար որոնման
միջոցների
տրամադրում.
փաստաթղթերի
թվայնացում (տեսածրում). ձեռագրի վերլուծու
թյուն (ձեռագրաբանություն). ջերմոցային գազե
րի արտանետում
ն երի կրճատման հետ կապված
գիտական տեղեկատվության և խորհրդատ
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վության տրամադրում. անտառի որակի գնա
հատում. բրդի որակի գնահատում. հեռակա
հասանելիության համակարգչային համակար
գերի մոնիտորինգ. ջրի անալիզ. գիտական
լաբորատորիաների ծառայություններ. աուդիտ
էներգետիկայի ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի
ոլորտում
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. տեղե
կատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում
խորհրդատվություն. գիտական հետազոտու
թյուններ.սերվերների հոսթինգ. կլինիկական
փորձարկում
ն եր. տվյալների պահեստային
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալ
ների էլեկտրոնային պահպանում. համակարգ
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական քար
տեզներ կազմելու ծառայություններ. «ամպային»
հաշվարկման ծառայություններ. տեղեկատվա
կան
տեխնոլոգիաների
ծառայություններ,
որոնք տրամադրվում են արտաքին ռեսուրս
ների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնո
լոգիական
հարցերով
խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ.
հեռահաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատ
վական ծառայություններ. եղանակի տեսության
ծառայություններ. համակարգչային անվտան
գության ոլորտում խորհրդատվություն. տեխնի
կական փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի
դիզայն. բջջային հեռախոսների ապակողպում.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
անսարքությունները բացահայտելու համար.
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
համացանցային անվտանգության հարցերով.
խորհրդատվություն տվյալների անվտանգու
թյան հարցերով. տվյալների կոդավորման
ծառայություններ. համակարգչային համակար
գերի հսկողություն չարտոնված մուտքերը կամ
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու համար.
անձնական տվյալների էլեկտրոնային հսկողու
թյուն համացանցի միջոցով տեղեկատվության
գողությունը հայտնաբերելու համար. վարկային
քարտերով գործարքների էլեկտրոնային հսկո
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ղություն համացանցի միջոցով խարդախու
թյունները հայտնաբերելու համար. ծրագրային
ապահովման մշակում ծրագրային ապահով
ման հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային
հարթակների կատարելագործում. այցեքար
տերի ձևավորում. գիտական և տեխնոլոգիական
հետազոտություններ բնական աղետների ոլոր
տում. նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության
ոլորտներում հետախուզական ծառայություն
ներ. գիտական և տեխնոլոգիական հետազո
տություն արտոնագրային քարտեզագրման
ոլորտում. հետազոտություններ շինարարական
աշխատանքների ոլորտում. հետազոտություն
ներ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների
ոլորտում. հետազոտություններ եռակցման
ոլորտում. բժշկական հետազոտություններ.
գովազդային նյութերի գրաֆիկական ձևավո
րում. հաշվիչների վարձույթ էլեկտրաէներգիայի
սպառման հաշվառման համար. էլեկտրոնային
առևտրի գործարքների ժամանակ օգտագոր
ծողի վավերացման ծառայություններ. օգտա
գործողի
վավերացման
ծառայություններ՝
օգտագործելով մեկանգամյա մուտքի տեխնոլո
գիան առցանց ծրագրային ապահովման հավել
վածների համար:
____________________

(210) 20210956
(220) 03.05.2021
(730) Հետերո Լաբզ Լիմիթիդ, IN
(540)
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(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ), սրճարանների ծառայություններ,
նախաճաշարանների ծառայություններ, ճաշա
րանների ծառայություններ հիմնարկներում
կամ ուսումնական հաստատություն
ներում,
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ, խորտկարանների ծառայություններ,
բարերի ծառայություններ, սննդի ձևավորում,
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի
պատրաստման
հարցերով,
անձնական
խոհարարի ծառայություններ:
____________________

(210) 20210959
(220) 03.05.2021
(730)
Մհեր Շամիլյան, ՀՀ, Երևան 0014,
Ադոնցի 6/1, բն. 254, AM
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
հեպատիտ C-ի բուժման համար։
____________________

(210) 20210958
(220) 03.05.2021
(730)
Մհեր Շամիլյան, ՀՀ, Երևան 0014,
Ադոնցի 6/1, բն. 254, AM
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(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ),
սրճարանների
ծառայություն
ներ,
նախաճաշարանների
ծառայություն
ներ,
ճաշարանների
ծառայություններ
հիմնարկներում կամ ուսումնական հաստա
տություններում, ինքնասպասարկման ռեստո
րանների ծառայություններ, խորտկարանների
ծառայություններ, բարերի ծառայություններ,
սննդի
ձևավորում,
տեղեկություն
և
խորհրդատվություն սննդի պատրաստման
հարցերով, անձնական խոհարարի ծառա
յություններ:
____________________

(210) 20210960
(220) 03.05.2021
(730) Մաքսիոն Սոլար Փթե. Լթդ., SG
(540)

(511)
դաս
9.
արևային
մարտկոցներ.
արևային մարտկոցների տարրեր. սարքեր
արևային
ճառագայթումը
էլեկտրական
էներգիայի
փոխակերպելու
համար,
այն
է՝ ֆոտոէլեկտրական արևային մոդուլներ,
տանիքածածկի ֆոտոէլեկտրական տարրեր և
երեսապատման ֆոտոէլեկտրական պանելներ։
____________________
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(210) 20210962
(220) 03.05.2021
(730) «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ,
ք. Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր:
____________________

(210) 20210963
(220) 04.05.2021
(730) Արմեն Մեհրաբյան, ՀՀ, Լոռու մարզ, գ.
Օձուն, փ. 1, տուն 66/1, AM
(540)

(210) 20210961
(220) 03.05.2021
(730) «Սկանսիթի» ՍՊԸ, Երևան, Տ. Պետրոսյան
3, բն. 48, AM
(540)

(511)
դաս 35. ապրանքների մանրածախ եվ
մեծածախ վաճառք:
____________________
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(511)
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո. սուրճի
փոխարինիչներ.
բրինձ.
մակարոնեղեն.
լապշա (արիշտա). տապիոկա. սագո.սննդային
ալյուր. հացահատիկային մթերքներ, հաց.
հրուշակեղեն.
քաղցրավենիք.
շոկոլադ.
պաղպաղակ, բյուրեղացված նաբաթ. շաբաթ.
սննդային սառույց. շաքար. մեղր. մաթ.
խմորիչներ. հացաթխման փոշի. կերակրի
աղ. համեմանք. ամոքանք, պահածոյացված
ուտելի խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ
(համեմունքներ). ըմպելիքներ սուրճի, կակաոյի,
շոկալադի և թեյի հիմքով. շոկոլադապատ
ընկույզներ. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ,
բացառությամբ գարեջրի. գինիներ. լիկյորային
գինիներ. սիդրեր. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). օղի, այդ թվում` մրգային.
սպիրտային
ըմպելիքներ,
լուծամզուքներ,
այդ թվում՝ սպիրտային մրգային և բուսական
(էքստրակտներ). դառը թրմօղիներ. լիկյորներ:
____________________
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դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ,
բացառությամբ գարեջրի. գինիներ. լիկյորային
գինիներ. սիդրեր. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). օղի, այդ թվում` մրգային.
սպիրտային
ըմպելիքներ,
լուծամզուքներ,
այդ թվում՝ սպիրտային մրգային և բուսական
(էքստրակտներ). դառը թրմօղիներ. լիկյորներ:
____________________

(210) 20210965
(220) 04.05.2021
(730) Արմեն Մեհրաբյան, ՀՀ, Լոռու մարզ, գ.
Օձուն, փ. 1, տուն 66/1, AM
(540)

(210) 20210964
(220) 04.05.2021
(730) Արմեն Մեհրաբյան, ՀՀ, Երևան 0063,
Խոդյակովի 47/1, AM
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո. սուրճի
փոխարինիչներ.
բրինձ.
մակարոնեղեն.
լապշա (արիշտա). տապիոկա. սագո.սննդային
ալյուր. հացահատիկային մթերքներ, հաց.
հրուշակեղեն.
քաղցրավենիք.
շոկոլադ.
պաղպաղակ, բյուրեղացված նաբաթ. շաբաթ.
սննդային սառույց. շաքար. մեղր. մաթ.
խմորիչներ. հացաթխման փոշի. կերակրի
աղ. համեմանք. ամոքանք, պահածոյացված
ուտելի խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ
(համեմունքներ). ըմպելիքներ սուրճի, կակաոյի,
շոկալադի և թեյի հիմքով. շոկոլադապատ
ընկույզներ. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.

(511)
դաս 5. դիետիկ սննդամթերք բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ.
պատրաստուկներ հիգիենիկ նպատակների
համար.
մանկական
սնունդ,
սննդային
հավելումներ, այդ թվում՝ բուսական թեյեր.
բուսական թեյեր բժշկական նպատակների
համար.
դեղորայքային
կոնֆետներ.
սննդային հավելումներ կենդանիների համար.
սպեղանալաթեր.
վիրակապման
նյութեր.
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ատամնալցման նյութեր. նյութեր ատամների
ծեփապատճենների
համար.
ախտահանիչ
միջոցներ.
հոտազերծիչներ. շամպուններ,
այդ թվում՝ բուժիչ. օճառներ. լոսյոններ
մազերի համար. լոսյոններ կոսմետիկական
նպատակների համար. սափրվելու լոսյոններ.
լոսյոններ
դեղագործական
նպատակների
համար.
լոսյոններ
անասնաբուժական
նպատակների համար. սափրվելուց հետո
օգտագործվող բուժական լոսյոններ. մազերի
բուժիչ լոսյոններ. ատամնամածուկ.
դաս
29.
պահածոյացված
մրգեր.
սառեցրած մրգեր. չրեր. ջերմային մշակման
ենթարկված մրգեր. ջերմային մշակման
ենթարկված
բանջարեղեն.
չորացրած
բանջարեղեն.
դոնդող.
մուրաբաներ.
կոմպոտներ, պահածոյացված բանջարեղեն.
օշարակապատ մրգեր. օշարակապատ պտուղ,
օշարակապատ հատապտուղ, օշարակապատ
բանջարեղեն. բուսական կոնցենտրատներ
սնունդ պատրաստելու համար. բուսական
լուծամզուքներ.
կաթնամթերք, այդ թվում՝
պանիր, կարագ, յոգուրտ. սննդային յուղեր.
սննդային ճարպեր. կաթի փոխարինիչներ. նշի
կաթ. կոկոսի կաթ. գետնընկույզի կաթ. բրնձի
կաթ. սոյայի կաթ. մշակված ընկույզ. մշակված
բակլա. մշակված գետնընկույզ. մշակված
սերմեր.
դաս 30. սուրճ. սուրճի փոխարինիչներ.
թեյ, այդ թվում՝ մրգային, ծաղիկների,
բանջարեղենային.
բույսերի
արմատներից
պատրաստված
թեյեր՝
ոչ
բժշկական
նպատակների համար. թեյի փոխարինիչներ.
մրգային
հրուշակեղեն.
հրուշակեղեն
քաղցր
խմորից.
շաքարով
հրուշակեղեն
առավելապես
խորիզով.
պոմադկաներ
(հրուշակեղեն). պաստեղներ (հրուշակեղեն).
խմորեղեն
(ալրային
հրուշակեղեն).
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. մատուտակի ձողիկներ
(հրուշակեղեն).
աղանդերային
մուսեր
(հրուշակեղեն). քաղցրավենիք. օշարակներ.
ըմպելիքների
պատրաստման
բուսական
ծագման
բաղադրանյութեր.
կոնֆետներ
մրգային,
այդ
թվում՝
օշարակապատ,
շոկոլադապատ.
սննդային
համեղիչներ.
պաղպաղակ. մեղր. կերակրի աղ. քացախ.
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սոուսներ (համեմունքներ). սննդային սառույց.
կակաո. բյուրեղացված նաբաթ շաքար. մաթ.
խմորիչներ. հացաթխման փոշի. համեմանք.
ամոքանք. պահածոյացված խոտաբույսեր.
բուրավետարարներ ըմպելիքների համար,
բացառությամբ եթերային յուղերի։
____________________

(210) 20210966
(220) 04.05.2021
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի
գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի.
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ.
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային
ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20210967
(220) 04.05.2021
(730) Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի
նահանգի կորպորացիա, US
(540)

(511)
դաս 5. վնասատու բույսերի և կենդանիների
ոչնչացման պատրաստուկներ. միջատասպան
միջոցներ. ցեցից պաշտպանող միջոցներ.
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ֆունգիցիդներ.
ռոդենտիցիդներ (կրծողների դեմ միջոցներ)։
____________________

(210) 20210968
(220) 04.05.2021
(730) «Լուսայգ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 2,
67 տարածք, AM
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(730) «ԱՌՏ» երիտասարդական ՀԿ, ք. Գյումրի,
Մոցարտի 20, AM
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ.
դաս 41. նախադպրոցական հաստատու
թյուններ (կրթություն). կրթադաստիարակչա
կան ծառայություններ:
____________________

(511)
դաս 43. սննդամթերքով ապահովման
ծառայություն, այն է՝ ռեստորանների ծառա
յություններ:
____________________

(210) 20210969
(220) 04.05.2021
(730) «Լուսայգ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 2,
67 տարածք, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով ապահովման
ծառայություն, այն է՝ ռեստորանների ծառա
յություններ:
____________________

(210) 20210970
(220) 04.05.2021

(210) 20210973
(220) 04.05.2021
(730) «Սփիրիտ օֆ սոֆտ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Վրացական 4-րդ նրբ. 5, բն. 45, AM
(540)

(511)
դաս 9. hամակարգիչներ. համակարգչային
գրառված
ծրագրեր.
համակարգիչներին
կից սարքեր. համակարգչային գրառված
ծրագրային ապահովում. գրառված ծրագրային
ապահովում համակարգչային խաղերի համար.
համակարգչային ծրագրային ապահովման
հարթակներ,
գրառված
կամ
բեռնվող.
համակարգչային էկրանները պաշտպանող
ծրագրային ապահովում, գրառված կամ
բեռնվող.
համակարգիչների
հիշողության
բլոկներ. համակարգիչների ստեղնաշարեր.
համակարգիչների
ստեղնաշարեր.
համա
կարգիչներին կից սարքեր. ինտերֆեյսներ
համակարգիչների համար. սկավառակակիր
ներ սկավառակների ավտոմատ հերթափոխու
թյամբ համակարգիչների համար. մագնիսական
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար.
սկավառակակիրներ համակարգիչների համար.
դյուրակիր համակարգիչներ. համակարգչային
ներբեռնվող
ծրագրեր.
նավագնացական
սարքեր
տրանսպորտային
միջոցների
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համար
(նավակողային
համակարգիչներ).
դաստակների հենարաններ համակարգիչների
հետ
աշխատանքի
համար.
անձնական
դյուրակիր համակարգիչներ. պայուսակներ
դյուրակիր
համակարգիչների
համար.
ծածկոցներ
դյուրակիր
համակարգիչների
համար.
պլանշետային
համակարգիչներ.
կառավարման լծակներ համակարգիչների
համար,
բացառությամբ.
տեսախաղերի
համար նախատեսվածների. պլանշետային
համակարգիչների
պատյաններ.
բարակ
հաճախորդ համակարգիչներ. վրան կրովի
համակարգիչներ. վրան կրովի մոնիտորների
ցուցասարքեր.
գնդաձև
մկնիկներ
(համակարգիչներին կից սարքեր). խաղային
բեռնվող ծրագրեր համակարգիչների համար.
դյուրակիր համակարգիչների տակդիրներ.
դաս 35. տվյալներ գործարարական
գործառնությունների մասին. գրասենյակային
սարքերի
և
ապարատների
վարձույթ.
հաշվետվությունների
կազմում
հաշիվների
վերաբերյալ. մեքենագրման ծառայություն
ներ. տվյալների ավտոմատացված հիմնա
պաշարների
վարում.
տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային
հիմնապաշարներում.
տեղեկատվության
կանոնակարգում
տվյալների
համակարգ
չային
հիմնապաշարներում.
վեբ-կայքերի
երթևեկի օպտիմալացում. գրասենյակային
սարքավորումների
վարձույթ
համատեղ
աշխատանքային պայմաններում.
դաս 37. մեքենայական սարքավորումների
տեղադրում, վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. համակարգիչների տեղադրում,
սպասարկում և վերանորոգում.
դաս 38. հաղորդագրությունների փոխան
ցում.
համակարգչային
տերմինալներով
իրագործվող կապ.
համակարգչի միջոցով
հաղորդագրությունների
և
պատկերների
փոխանցում.
էլեկտրոնային
նամակների
հաղորդում.
հեռահաղորդակցական
միա
ցումների և երթուղավորման ծառայություններ.
Հեռակոնֆերանսներ.
ինտերնետ
մուտքի
ապահովում. տվյալների հիմնապաշար մուտքի
ապահովում. թվային ֆայլերի հաղորդում.
տվյալների հոսքի փոխանցում.
դաս 42. տեխնոլոգիական հետազո
տություններ. համակարգչային տվյալների
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վերականգնում.
ծրագրային
ապահովման
սպասարկում. համակարգչային համակար
գերի
վերլուծություն.
համակարգչային
համակարգերի նախագծում. համակարգչային
ծրագրերի
բազմացում.
տվյալների
կամ
փաստաթղթերի
փոխադրում
ֆիզիկական
կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում երրորդ
անձանց համար. համակարգչային կայքերի
տեղադրում (վեբ-կայքերի). համակարգչային
ծրագրային
ապահովման
տեղակայում.
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրա
գրային
ապահովման
հարցերով.
վեբսերվերների
վարձույթ.
տեղեկատվական
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից.
փաստաթղթերի թվայնացում (տեսածրում).
հեռակա հասանելիության համակարգչային
համակարգերի մոնիտորինգ. վեբ-կայքերի
դիզայնի
ոլորտում
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ապահովում
որպես
(SaaS)
ծառայություն
(software
as
a
service).
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
(ՏՏ)
ոլորտում
խորհրդատվություն.
գիտական
հետազոտություններ. սերվերների հոսթինգ.
տվյալների պահեստային հեռապատճենման
ծառայություններ. տվյալների էլեկտրոնային
պահպանում.
համակարգչային
տեխնո
լոգիաների և ծրագրավորման վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի
միջոցով. «ամպային» հաշվարկման ծառայու
թյուններ. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ծառայություններ,
որոնք
տրամադրվում
են արտաքին ռեսուրսների (աութսորսինգ)
հիման
վրա.
տեխնոլոգիական
հարցե
րով խորհրդատվություն. համա
կարգչային
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատվու
թյուններ.
հեռահաղորդակցական
տեխնո
լոգիաների
ոլորտում
խորհրդատվական
ծառայություններ. համակարգչային անվտան
գության
ոլորտում
խորհրդատվություն.
տեխնիկական
փաստաթղթերի
կազմում.
համակարգչային
համակարգերի
մոնիտո
րինգ
անսարքությունները
բացահայտելու
համար.
վեբ-կայքերի
տեղեկատվական
կատալոգների
ստեղծում
և
մշակում
երրորդանձանց
համար
(ծառայություն
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ներ
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլոր
տում).
խորհրդատվություն
համա
ցանցային
անվտանգության
հարցերով.
խորհրդատվություն
տվյալների
անվտան
գության հարցերով. տվյալների կոդավորման
ծառայություններ. համակարգչային համա
կարգերի հսկողություն չարտոնված մուտքերը
կամ տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու
համար. անձնական տվյալների էլեկտրոնային
հսկողություն
համացանցի
միջոցով
տեղեկատվության գողությունը հայտնաբերելու
համար. ծրագրային ապահովման մշակում
ծրագրային
ապահովման
հրատարակման
շրջանակներում. հարթակ որպես ծառայություն
(PaaS).
համակարգչային
հարթակների
կատարելագործում.
հետազոտություններ
հեռահաղորդակցական
տեխնոլոգիաների
ոլորտում.
օգտագործողի
վավերացման
ծառայություններ՝ օգտագործելով մեկանգամյա
մուտքի տեխնոլոգիան առցանց ծրագրային
ապահովման հավելվածների համար:
____________________

(210) 20210974
(220) 04.05.2021
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(540)
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(210) 20210977
(220) 04.05.2021
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ,
դեղամիջոցներ:
____________________

(210) 20210980
(220) 04.05.2021
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ,
դեղամիջոցներ:
____________________

(210) 20210981
(220) 04.05.2021
(730) Գարիկ Էդգարի Նազարյան, Երևան, Վ.
Աճեմյան 18, բն. 11, AM
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ,
դեղամիջոցներ:
____________________

(210) 20210976
(220) 04.05.2021
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ,
դեղամիջոցներ:
____________________

(511)
դաս 33. օղի.
դաս 39. շշալցման ծառայություններ:
____________________
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(210) 20210982
(220) 04.05.2021
(730) «ֆորտունա 777» ՍՊԸ, Երևան, Արզու
մանյան 6, բն. 3, AM
(540)

(511)
դաս 41. երաժշտական համերգների
ծառայություններ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
սննդամթերքի պատրաստում և առաքում:
____________________

(210) 20210983
(220) 04.05.2021
(730) Արմեն Մանուկյան, ՀՀ, Արարատի մարզ,
գ. Վերին Արտաշատ, Անդրանիկի փ., տուն 11,
AM
(540)

(511)
դաս 3. օճառներ. գործվածքների երանգ
ները վերականգնող օճառներ. լեղակ սպի
տակեղենի
համար.
կոսմետիկական
պատրաստուկներ լոգանքի համար. օճառ
ներ սափրվելու համար. բամբակե տամպոն
ներ կոսմետիկական նպատակների համար.
պատրաստուկներ լվացքի համար. օսլա սպի
տակեղենին փայլ հաղորդելու համար. պատ
րաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման համար,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. կոշիկի քսուքներ. կոշիկ
ների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի և
հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող
պատրաստուկներ (ողորկման համար). բծերը
հանելու միջոցներ. լվացքի սոդա մաքրելու
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համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների
համար օգտագործվողների. լուծույթներ մաքրե
լու համար. ճարպազերծող միջոցներ, բացա
ռությամբ արդյունաբերական նպատակների
համար օգտագործվողների. պատրաստուկ
ներ դիմահարդարանքը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ գունազերծման համար.
ժավելաջուր. հարդարանքի ջուր. դեպիլ յատոր
ներ. մազահեռացնող մոմ. պատրաստուկներ
լվացքը թրջելու համար. եթերային յուղեր. պատ
րաստուկներ մաքրելու համար. սպիտակեցնող
պատրաստուկներ լվացքի համար. դիմապա
կիները մաքրելու հեղուկներ. պատրաստուկներ
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար. շամ
պուններ. պատրաստուկներ եղունգների խնամ
քի համար. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը
խնամելու համար.օճառներ ոտքերի քրտնելու
դեմ. պատրաստուկներ սափրվելու համար.
հոտազերծող օճառներ. հոտավետ (բուրա
վետ) նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման
համար. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ
(արդուզարդի պարագաներ). օճառներ քրտնե
լու դեմ. անու
շադ
րի սպիրտ (լվա
ցող, մաք
րող
միջոց). պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու
համար. պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու
համար. պատրաստուկներ լվանալիս սպիտա
կեղենը փափկացնելու համար. պատրաստուկ
ներ ատամ
ն երի պրոթեզները մաքրելու համար.
սափրվելու լոսյոններ.լաքեր մազերի համար.
լոսյոններ մազերի համար. աերոզոլներ բերանի
խոռոչի թարմացման համար. պատրաստուկ
ներ չոր մաքրման համար. պատրաստուկներ
մանրատախտակի վրայից մոմը հեռացնելու
համար (մաքրող միջոցներ).սահումը կանխող
մոմ հատակի համար. հեղուկներ հատակի
համար, որոնք կանխում են սահելը. սեղմված
օդով բալոններ մաքրման և փոշու հեռաց
ման համար. լվացող միջոցներով տոգորված
ջնջոցներ մաքրելու համար. խոնավակլանիչ
նյութեր սպասք լվացող մեքենաների համար.
օդի բուրավետիչներ. մաքրող միջոցներ անձ
նական հիգիենայի համար, ախտահանիչ
ներ կամ հոտազերծիչներ. արևապաշտպան
պատրաստուկներ. պատրաստուկներ լոգանքի
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համար ոչ բժշկական նպատակների համար.
մազերի լավորակիչներ. սպիտակեցնող շեր
տիկներ ատամ
ն երի համար. եղունգների լաքա
հանիչներ. պատրաստուկներ աչքերը լվանալու
համար, ոչ բժշկական նպատակների համար.
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ
մաքրելու համար. բույր տարածող հոտա
վետ եղեգներ. սպիտակեցնող (գունազրկող)
միջոցներ կենցաղային նպատակների համար.
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ
անձնական հիգիենայի համար. մաքրող միջոց
ներով տոգորված մանկական անձեռոցիկներ.
միցել յար ջուր. լվացքի անձեռոցիկներ գունա
թափումը կանխելու համար. չորացնող հակաս
տատիկ անձեռոցիկներ. ատամ
ն ամածուկ.
սպասք լվանալու հեղուկներ. մարմ
ն ի գելեր
կոսմետիկական նպատակների համար. բամ
բակյա գլխիկով փայտիկներ կոսմետիկական
նպատակների համար.
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մաշկի խնամքի համար. դեղագործական պատ
րաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. միջոց
ներ ոտքերը քրտնելու դեմ. միջոցներ քրտնելու
դեմ. քսուքներ արևայրուքի դեմ. լոգանքի աղեր
բժշկական նպատակների համար. ոջիլասպան
շամպուններ. բուժիչ շամպուններ. մազերի բու
ժիչ լոսյոններ. ախտահանող օճառներ. բուժիչ
օճառներ. բուժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանքների
համար. պատրաստուկներ այրվածքները մշա
կելու համար. պատրաստուկներ կոշտուկները
հեռացնելու համար. ցրտահարման ժամանակ
օգտագործվող պատրաստուկներ. պատրաս
տուկներ ոսկրակոշտուկները բուժելու համար.
քսուքներ բժշկական նպատակների համար.
բուժիչ յուղեր. ախտահանիչ միջոցներ. բժշկա
կան վիրակապման նյութեր. ախտահանիչ
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար.
վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. նյութեր
ատամ
ն ալցման համար. նյութեր ատամ
ն երի
ծեփապատճենների համար. հակաբակտե
րիալ խոնավ անձեռոցիկներ. հիգիենիկ տամ
պոններ կանանց համար. հիգիենիկ սրբիչներ,
միջադիրներ. մանկական խանձարուրներ.
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար. օդը
թարմացնող հոտազերծիչներ:
____________________
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(210) 20210984
(220) 04.05.2021
(730) Արմեն Մանուկյան, ՀՀ, Արարատի մարզ,
գ. Վերին Արտաշատ, Անդրանիկի փ., տուն 11,
AM
(540)

(511)
դաս 3. օճառներ. գործվածքների երանգ
ները վերականգնող օճառներ. լեղակ սպի
տակեղենի
համար.
կոսմետիկական
պատրաստուկներ լոգանքի համար. օճառ
ներ սափրվելու համար. բամբակե տամպոն
ներ կոսմետիկական նպատակների համար.
պատրաստուկներ լվացքի համար. օսլա սպի
տակեղենին փայլ հաղորդելու համար. պատ
րաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման համար,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. կոշիկի քսուքներ. կոշիկ
ների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի և
հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող
պատրաստուկներ (ողորկման համար). բծերը
հանելու միջոցներ. լվացքի սոդա մաքրելու
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների
համար օգտագործվողների. լուծույթներ մաքրե
լու համար. ճարպազերծող միջոցներ, բացա
ռությամբ արդյունաբերական նպատակների
համար օգտագործվողների. պատրաստուկ
ներ դիմահարդարանքը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ գունազերծման համար.
ժավելաջուր. հարդարանքի ջուր. դեպիլ յատոր
ներ. մազահեռացնող մոմ. պատրաստուկներ
լվացքը թրջելու համար. եթերային յուղեր. պատ
րաստուկներ մաքրելու համար. սպիտակեցնող
պատրաստուկներ լվացքի համար. դիմապա
կիները մաքրելու հեղուկներ. պատրաստուկներ
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար. շամ
պուններ. պատրաստուկներ եղունգների խնամ
քի համար. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը
խնամելու համար.օճառներ ոտքերի քրտնելու
դեմ. պատրաստուկներ սափրվելու համար.
հոտազերծող օճառներ. հոտավետ (բուրա
վետ) նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման
համար. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ
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(արդուզարդի պարագաներ). օճառներ քրտնե
լու դեմ. անու
շադ
րի սպիրտ (լվա
ցող, մաք
րող
միջոց). պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու
համար. պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու
համար. պատրաստուկներ լվանալիս սպիտա
կեղենը փափկացնելու համար. պատրաստուկ
ներ ատամ
ն երի պրոթեզները մաքրելու համար.
սափրվելու լոսյոններ.լաքեր մազերի համար.
լոսյոններ մազերի համար. աերոզոլներ բերանի
խոռոչի թարմացման համար. պատրաստուկ
ներ չոր մաքրման համար. պատրաստուկներ
մանրատախտակի վրայից մոմը հեռացնելու
համար (մաքրող միջոցներ).սահումը կանխող
մոմ հատակի համար. հեղուկներ հատակի
համար, որոնք կանխում են սահելը. սեղմված
օդով բալոններ մաքրման և փոշու հեռաց
ման համար. լվացող միջոցներով տոգորված
ջնջոցներ մաքրելու համար. խոնավակլանիչ
նյութեր սպասք լվացող մեքենաների համար.
օդի բուրավետիչներ. մաքրող միջոցներ անձ
նական հիգիենայի համար, ախտահանիչ
ներ կամ հոտազերծիչներ. արևապաշտպան
պատրաստուկներ. պատրաստուկներ լոգանքի
համար ոչ բժշկական նպատակների համար.
մազերի լավորակիչներ. սպիտակեցնող շեր
տիկներ ատամ
ն երի համար. եղունգների լաքա
հանիչներ. պատրաստուկներ աչքերը լվանալու
համար, ոչ բժշկական նպատակների համար.
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ
մաքրելու համար. բույր տարածող հոտա
վետ եղեգներ. սպիտակեցնող (գունազրկող)
միջոցներ կենցաղային նպատակների համար.
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ
անձնական հիգիենայի համար. մաքրող միջոց
ներով տոգորված մանկական անձեռոցիկներ.
միցել յար ջուր. լվացքի անձեռոցիկներ գունա
թափումը կանխելու համար. չորացնող հակաս
տատիկ անձեռոցիկներ. ատամ
ն ամածուկ.
սպասք լվանալու հեղուկներ. մարմ
ն ի գելեր
կոսմետիկական նպատակների համար. բամ
բակյա գլխիկով փայտիկներ կոսմետիկական
նպատակների համար.
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մաշկի խնամքի համար. դեղագործական պատ
րաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. միջոց
ներ ոտքերը քրտնելու դեմ. միջոցներ քրտնելու
դեմ. քսուքներ արևայրուքի դեմ. լոգանքի աղեր
բժշկական նպատակների համար. ոջիլասպան
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շամպուններ. բուժիչ շամպուններ. մազերի բու
ժիչ լոսյոններ. ախտահանող օճառներ. բուժիչ
օճառներ. բուժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանքների
համար. պատրաստուկներ այրվածքները մշա
կելու համար. պատրաստուկներ կոշտուկները
հեռացնելու համար. ցրտահարման ժամանակ
օգտագործվող պատրաստուկներ. պատրաս
տուկներ ոսկրակոշտուկները բուժելու համար.
քսուքներ բժշկական նպատակների համար.
բուժիչ յուղեր. ախտահանիչ միջոցներ. բժշկա
կան վիրակապման նյութեր. ախտահանիչ
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար.
վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. նյութեր
ատամ
ն ալցման համար. նյութեր ատամ
ն երի
ծեփապատճենների համար. հակաբակտե
րիալ խոնավ անձեռոցիկներ. հիգիենիկ տամ
պոններ կանանց համար. հիգիենիկ սրբիչներ,
միջադիրներ. մանկական խանձարուրներ.
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար. օդը
թարմացնող հոտազերծիչներ:
____________________

(210) 20210986
(220) 05.05.2021
(730) «Սի-այ-թիվի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նորքի
1-ին զանգվ., Գայի 8, բն. 8, AM
(540)

(511)
դաս 16. ամսագրերի և գրքերի հրատա
րակություն.
դաս 38. հեռարձակում.
դաս 41. տեսանյութի և կինոնկարի
պատրաստում /ծառայություն/:
____________________

(210) 20210987
(220) 05.05.2021
(730) «Սի-այ-թիվի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նորքի
9-րդ զանգ., Վիլնյուսի 101, բն. 7, AM
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(540)

(511)
դաս 16. ամսագրերի և գրքերի հրատա
րակություն.
դաս 38. հեռարձակում.
դաս 41. տեսանյութի և կինոնկարի պատ
րաստում:
____________________

(210) 20210988
(220) 05.05.2021
(730) «Սի-այ-թիվի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նորքի
1-ին զանգվ., Գայի 8, բն. 8, AM
(540)

(511)
դաս 16. ամսագրերի և գրքերի հրա
տարակություն.
դաս 38. հեռարձակում.
դաս 41. տեսանյութի և կինոնկարի պատ
րաստում /ծառայություն/:
____________________

(210) 20210996
(220) 06.05.2021
(730) Անհուեյ Ցզյանհուայ Աութոմոբայլ Գրուփ
Քորփ., Լթդ., CN
(540)

05/2

ՄԱՍ
№ 1

(511)
դաս 37. ավտոմեքենաների վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում, այդ թվում՝
ավտոմոբիլների,
բեռնատար ավտո
մեքե
նաների,
սպորտային
ավտոմոբիլների,
ավտոբուսների, էլեկտրաշարժիչավոր միջոց
ների. վնասված տրանսպորտային միջոցների
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների
տեխնիկական
սպասարկման
կայաններ
(վառելիքով լցավորում և սպասարկում).
տրանսպորտային
միջոցների
յուղում.
տրանսպորտային միջոցների կուտակիչների
լիցքավորում. տրանսպորտային միջոցների
լվացում և մաքրում. տրանսպորտային միջոցների
հակակոռոզիական մշակում. ամբողջովին կամ
մասնակի մաշված շարժիչների վերանորոգում.
հակակոռոզիոն
պաշտպանություն.
մեքենայական սարքավորումների տեղադրում,
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում։
____________________

(210) 20210997
(220) 06.05.2021
(730)
Անհատ ձեռնարկատեր Հրաչյա
Մարտիրոսյան Հարությունի, ՀՀ, Լոռի, գ.
Բազում, փ. 4, տնակ 45, AM
(540)

(511)
դաս 29. սերուցք (կաթնամթերք). հարած
սերուցք. պանիրներ. թթվասեր. կարագ.
մարգարին. կաթ. կաթնաշոռ. յոգուրտ. կեֆիր.
սննդային յուղ. կաթնային շիճուկ. կտրված կաթ.
խտացրած կաթ. կաթնաթթվային խմորումով
եռացրած կաթ. թթվեցրած կաթ. կաթի
փոշի. կաթի փոխարինիչներ. կաթնամթերք,
մասնավորապես՝ մածուն, թան, չորաթան.
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտրի
ծառայություններ. ներմուծման-արտահանման
ծառայություններ։
____________________
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(210) 20211003
(220) 06.05.2021
(730) «ՈՒայ սոլուշն սերվիսիս» ՍՊԸ, ՀՀ,
Երևան, Վ.Սարգսյան 26/1, Էրեբունի Պլազա,
հարկ 7, գրասենյակ 709, AM
(540)

(511)
դաս 41. ինտերնետ շահումով խաղերի
և
տոտալիզատորի
կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
խաղատների
ծառայություններ
(խաղեր).
զվարճություններ. սպորտային և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում. իրական
ժամանակում
ինտերակտիվ
խաղերի
ոլորտում ծառայություններ, ինչպիսիք են՝
բինգո, պոկեր, սլոտ մեքենաներ, սպորտային
խաղադրույքներ, որոնք իրականացվում են
ինտերնետի և բջջային հեռախոսների միջոցով,
ինչպես նաև տոտալիզատորի կազմակերպում
բուքմեյքերական կետերի միջոցով.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ
և
հետազոտություն
ներ և դրանց հետ կապված մշակումներ.
արդյունաբերական
վերլուծումներ
և
հետազոտություններ.
համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի մշակում և
կատարելագործում. վեբ-կայքերի ստեղծում և
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց
համար. համակարգչային կայքերի (վեբկայքերի) տեղադրում. ծրագրային ապահովում
որպես (SaaS) ծառայություն:
____________________

(210) 20211005
(220) 06.05.2021
(730) «ՈՒայ սոլուշն սերվիսիս» ՍՊԸ, ՀՀ,
Երևան, Վ.Սարգսյան 26/1, Էրեբունի Պլազա,
հարկ 7, գրասենյակ 709, AM
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(540)

(511)
դաս 41. ինտերնետ շահումով խաղերի
և
տոտալիզատորի
կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
խաղատների
ծառայություններ
(խաղեր).
զվարճություններ. սպորտային և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում. իրական
ժամանակում
ինտերակտիվ
խաղերի
ոլորտում ծառայություններ, ինչպիսիք են՝
բինգո, պոկեր, սլոտ մեքենաներ, սպորտային
խաղադրույքներ, որոնք իրականացվում են
ինտերնետի և բջջային հեռախոսների միջոցով,
ինչպես նաև տոտալիզատորի կազմակերպում
բուքմեյքերական կետերի միջոցով.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ
և
հետազոտություններ
և
դրանց
հետ
կապված
մշակում
ն
եր.
արդյունաբերական
վերլուծումներ
և
հետազոտություններ.
համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի մշակում և
կատարելագործում. վեբ-կայքերի ստեղծում և
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց
համար. համակարգչային կայքերի (վեբկայքերի) տեղադրում. ծրագրային ապահովում
որպես (SaaS) ծառայություն:
____________________

(210) 20211006
(220) 06.05.2021
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
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(540)

(511)
դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես
իրիս:
____________________

(210) 20211007
(220) 06.05.2021
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(540)

(511)
դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես
նուգա:
____________________

(210) 20211008
(220) 06.05.2021
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(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(540)

(511)
դաս
30.
ջրիմուռներ
(համեմունք).
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ.
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր.
սրճային
բուրավետարարներ.
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի համար.
համեմանք. անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը
պահածոյացնելու
համար.
պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. անա
նուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ.
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք.
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ).
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ
(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք.
եգիպտացորենի
փաթիլներ.
ադիբուդի.
կայունարարներ հարած սերուցքի համար.
պաղպաղակ.
նրբաբլիթներ.
սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստված
ուտելիքներ.
սննդային
օսլա.
խմորի
մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն).
պետիֆուրներ. շաքար. բուրավետարարներ
հրուշակեղենի
համար
(բացառությամբ
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եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի
համար. քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշա
կեղենի
համար.
աղացած
կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական
նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.
մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյութեր
երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. Ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա).
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ
(քաղցրակուտապ).
պրալինե.
ռավիոլի.
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
բրինձ.
զաֆրան
(քրքում)
(համեմանք).
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել.
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով
կարկանդակներ.
տնային
պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ
սննդի համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ.
վարսակաձավար.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
կակաոյի
հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
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սուրճի
փոխարինիչներ.
բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ.
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար.
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային).
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս.
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս.
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով
ըմպելիքներ.
համեմունքներ
աղցանների
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե.
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո.
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի
հիմքով
թեթև
նախաճաշեր.
եգիպտացորենի
շիլա.
եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր.
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային
խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր
(սենդվիչներ).
պեստո.
բաղադրություններ
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի
սերմ խոհարարական նպատակների համար.
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
հացահատիկային
սալիկներ
պրոտեինի
բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու
խոհարարական
նպատակների
համար.
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական
նպատակների
համար.
սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր.
թեյի
փոխարեն
օգտագործվող
ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի
համար.
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի.
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ.
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խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար.
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի
բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող).
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ).
սառեցումով
չորացրած
ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային
կոնֆիտյուր.
բիբիմբափ
(բանջարեղենի
և
տավարի
մսի
խառնուրդով
բրինձ).
օնիգիրի. արագ (ակնթարթային) եփվող
բրինձ.
հոթ-դոգ
սենդվիչներ.
սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ
որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի
սերմնահատիկներ
(համեմունք).
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով
(պիկալիլի).
մշակված
կինոա.
բլղուր.
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր.
լոռամրգի սոուս [համեմունքներ]. խնձորի
սոուս [համեմունքներ]. չորահաց. կարտոֆիլի
հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն.
բրնձի
կրեկերներ.
կիմչի
յուղաբլիթներ.
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.
հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք).
լաքսա.
պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգային
սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք):
____________________

(540)
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(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
(ժավել). ապակու հեղուկ. ամանի հեղուկ. ձեռքի
հեղուկ օճառ. կերամիկա և սալիկներ մաքրելու
համար նախատեսված փոշի և հեղուկներ.
խողովակ մաքրելու համար նախատեսված
միջոցներ.
սալօջախ
մաքրելու
համար
նախատեսված հեղուկներ. օճառ. լվացքի փոշի.
շոր լվանալու համար նախատեսված հեղուկներ.
շամպուն. մարմնի գել. մարմնի հոտազերծիչներ.
եղունգի լաք մաքրող հեղուկ:
____________________

(210) 20211011
(220) 07.05.2021
(730) «Էկոֆորմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0002,
Պուշկինի 44, բն. 8, AM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող և այլ նյութեր
լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքրման,
ողորկման, փայլեցման, ճարպազերծման և
հղկամշակման համար:
____________________
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(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 նպատակներով
օգտագործվողների. կոսմետիկական դիմակ
ներ.
սպիտակեցնող
պատրաստուկներ
լվացքի համար. պատրաստուկներ լվացքի
համար.
ժավելաջուր.
պատրաստուկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար.
լաքեր եղունգների համար. փայլ տվող
պատրաստուկներ
(ողորկման
համար).
բծերը հանելու միջոցներ. լվացող միջոց
ներ,
բացառությամբ
արդյունաբերական
և
բժշկական
նպատակների
համար
օգտագործվողների.
լուծույթներ
մաքրելու
համար. պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու
համար. պատրաստուկներ մաքրելու համար.
կենցաղային քիմիական գունաբացող նյութեր
սպիտակեղենի համար. պատրաստուկներ
լվանալիս
սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար. պատրաստուկներ ողորկման համար.
ճարպազերծող
միջոցներ,
բացառությամբ
արդյունաբերական նպատակների համար
օգտագործվողների.
լուծույթներ
մաքրելու
համար. սպասք լվանալու հեղուկ. եղունգների
լաքահանիչներ. լոգանքի գել. լոգանքի փրփուր.
լոսյոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար. ձեռքերը փափկեցնող կրեմներ. օդի
բուրավետիչներ. մաքրող միջոցներ անձնական
հիգիենայի համար. ախտահանիչներ կամ
հոտազերծիչներ.
դաս
5.
ախտահանող
օճառներ.
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար. օդը
թարմացնող հոտազերծիչներ. ախտահանիչ
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար.
ախտահանիչ միջոցներ. քսուքներ բժշկական
նպատակների համար:
____________________
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(210) 20211013
(220) 07.05.2021
(730) «Աստերիա» ՍՊԸ, Երևան ,Ն.Զարյան
72/3, AM
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, մանկական սնունդ.
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
____________________

(210) 20211014
(220) 07.05.2021
(730) Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և բժշկական
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ
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բուժական նպատակների համար. դիետիկ
սնունդ և նյութեր բուժական նպատակների
համար. կենսաակտիվ սննդային հավելումներ
մարդկանց համար։
____________________

(210) 20211018
(220) 10.05.2021
(730) Արմեն Մկրտչի Վահանեան, ՀՀ, Կոտայքի
մարզ, Առինջ թաղ. Բ, փ. 2, տուն 36, AM
(540)

(511)
դաս 36. բարեգործություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում. ֆիզիկական դաստիարակություն.
կրթադաստիարակչական
ծառայություններ.
մարմնամարզության ուսուցում. մարզիչների,
դասուսույցների ծառայություններ (ուսուցում).
դաս 44 հոգեբանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20211028
(220) 11.05.2021
(730) «Մառ լոու» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի 10, բն.
15, AM
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ՄԱՍ
№ 1

(540)

(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ. իրավաբանական հետազոտություններ.
դատարանում իրավունքների ներկայացում.
ծրագրային
ապահովման
լիցենզավորում.
(իրավաբանական ծառայություններ). դոմեն
անունների
գրանցում
(իրավաբանական
ծառայություններ). վեճերի այլընտրանքային
(արտադատարանային)
լուծման
ծառայու
թյուններ. իրավաբանական փաստաթղթերի
նախապատրաստում. լիցենզիաների իրավա
բանական կառավարում. երրորդ անձանց
համար
պայմանագրերի
համաձայնեցման
հետ կապված իրավաբանական ծառայություն
ներ. իրավաբանական խորհրդատվություն
մրցույթների
հայտերին
արձագանքելու
վերաբերյալ. լիցենզավորում (իրավաբանական
ծառայություններ). իրավաբանական հսկո
ղության
ծառայություններ.
իրավաբանա
կան
խորհրդատվություն
արտոնագրային
քարտեզագրման ոլորտում. փաստաբանական
ծառայու
թյուններ.
միջնորդություն
վեճերը
լուծելու հարցում:
____________________
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№

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

Անդորրա
Արաբական Միացյալ
Ամիրայություններ
Աֆղանստան
Անտիգուա և
Բարբուդա
Անգիլա
Ալբանիա
Հայաստան
Նիդեռլանդական
Անտիլներ
Անգոլա
Մտավոր սեփակա-		
նության աֆրիկյան
տարածաշրջանային
կազմակերպություն 		
(ՄՍԱՏԿ)
Արգենտինա
Ավստրիա
Ավստրալիա
Արուբա
Ադրբեջան
Բոսնիա և Հերցեգովինա
Բարբադոս
Բանգլադեշ
Բելգիա
Բուրկինա Ֆասո
Բուլղարիա
Բահրեյն
Բուրունդի
Բենին
Բերմուդա
Բրունեյ Դարասսալամ
Բոլիվիա
Բրազիլիա
Բահամներ
Բութան
Բուվեի կղզի
Բոտսվանա
Ապրանքային նշանների
և արդյունաբերական
նմուշների Բենիլյուքսի
գերատեսչություն
Բելառուս
Բելիզ
Կանադա
Կոնգոյի
Դեմոկրատական
Հանրապետություն
Կենտրոնական
Աֆրիկյան
Հանրապետություն
Կոնգո
Շվեյցարիա

CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM

EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD

Փղոսկրի Ափ
Կուկի Կղզիներ
Չիլի
Կամերուն
Չինաստան
Կոլումբիա
Կոստա Ռիկա
Կուբա
Կանաչ հրվանդան
Կիպրոս
Չեխիայի
Հանրապետություն
Գերմանիա
Ջիբութի
Դանիա
Դոմինիկա
Դոմինիկյան
Հանրապետություն
Ալժիր
Եվրասիական
արտոնագրային կազմակերպություն (ԵԱԿ)
Էկվադոր
Էստոնիա
Եգիպտոս
Արևմտյան Սահարա
Ներքին շուկայի
ներդաշնակման
գերատեսչություն
(ապրանքային նշաններ
և արդյունաբերական
նմուշներ)
Եվրոպական
արտոնագրային
գերատեսչություն (ԵԱԳ)
Էրիտրեա
Իսպանիա
Եթովպիա
Ֆինլանդիա
Ֆիջի
Ֆոլկլանդյան
կղզիներ (Մալվիններ)
Ֆարոյան Կղզիներ
Ֆրանսիա
Գաբոն
Միացյալ
Թագավորություն
Պարսից
Ծոցի արաբական
հանրապետությունների
համագործակցության
խորհրդի արտոնագրային վարչություն
Գրենադա

GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW

Վրաստան
Գուեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
Հունաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-Բիսաու
Գայանա
Հոնկոնգ
Հոնդուրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
Հունգարիա
Մտավոր
սեփականության
համաշխարհային
կազմակերպության
միջազգային բյուրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
Հանրապետություն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
Կամպուչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Կորեայի
Հանրապետություն
Քուվեյթ
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KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO

Կայմանյան Կղզիներ
Ղազախստան
Լաոսի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Լիբանան
Սենտ Լյուսիա
Լիխտենշտայն
Շրի Լանկա
Լիբերիա
Լեսոտո
Լիտվա
Լյուքսեմբուրգ
Լատվիա
Լիբիա
Մարոկկո
Մոնակո
Մոլդովայի
Հանրապետություն
Մոնտենեգրո
Մադագասկար
Մակեդոնիա
Մալի
Միանմար
Մոնղոլիա
Մակաո
Հյուսիսային Մարիանյան
Կղզիներ
Մավրիտանիա
Մոնսեռա
Մալթա
Մավրիկիոս
Մալդիվներ
Մալավի
Մեքսիկա
Մալայզիա
Մոզամբիկ
Նամիբիա
Նիգեր
Նիգերիա
Նիկարագուա
Նիդեռլանդներ
Նորվեգիա

NP
NR
NZ
OA

OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RS
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SU
SV
SY

Նեպալ
Նաուրու
Նոր Զելանդիա
Մտավոր սեփականության աֆրիկյան
կազմակերպություն
(ՄՍԱԿ)
Օման
Պանամա
Պերու
Պապուա Նոր Գվինեա
Ֆիլիպիններ
Պակիստան
Լեհաստան
Պորտուգալիա
Պալաու
Պարագվայ
Կատար
Եվրոմիության բույսերի
տեսակների գրասենյակ
Սերբիա
Ռումինիա
Ռուսաստանի
Դաշնություն
Ռուանդա
Սաուդյան Արաբիա
Սողոմոնյան Կղզիներ
Սեյշելներ
Սուդան
Շվեդիա
Սինգապուր
Սուրբ Հեղինե
Սլովենիա
Սլովակիա
Սիեռա Լեոնե
Սան Մարինո
Սենեգալ
Սոմալի
Սուրինամ
Սաո Թոմե և Պրինցիպե
ԽՍՀՄ
Էլ Սալվադոր
Սիրիայի Արաբական
Հանրապետություն

SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW
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ՄԱՍ 1
№

Սվազիլանդ
Տուրկս և Կեյկոս
Կղզիներ
Չադ
Տոգո
Թաիլանդ
Տաջիկստան
Արևելյան Թիմոր
Թուրքմենստան
Թունիս
Տոնգա
Թուրքիա
Տրինիդադ և Տոբագո
Տուվալու
Տայվան (Չինաստանի
երկրամաս)
Տանզանիայի Միացյալ
Հանրապետություն
Ուկրաինա
Ուգանդա
Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներ
Ուրուգվայ
Ուզբեկստան
Սուրբ Առաջնորդարան
Սենտ Վինսենտ և
Գրենադիններ
Վենեսուելա
Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
Վիետնամ
Վանուատու
Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն
(ՄՍՀԿ)
Սամոա
Եմեն
Սերբիա և Մոնտենեգրո
Հարավային Աֆրիկա
Զամբիա
Զիմբաբվե

Նշված երկիրը գոյություն չունի
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