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Տեղեկություններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20210459
(220) 09.03.2021
(730) Լիլիթ Ժորայի Հարությունյան, Երևան,
Ջրվեժ, Մայակ 35, բն. 21, AM
(540)

(511)
դաս 30. կրեմով ալրային փխրուն հրուշա
կեղեն:
____________________

(210) 20210468
(220) 10.03.2021
(730) Հանթսմեն Ինթըրնեյշնլ ԼԼՔ, ը Դելավերի
լիմիթեդ լիաբիլիթի քոմփանի, US
(540)

(511)
դաս 1. քիմիկատներ արդյունաբերության
մեջ
օգտագործելու
համար.
սոսնձող
նյութեր արդյունաբերական նպատակների
համար. մակերեւութային ակտիվ նյութեր
արդյունաբերական նպատակների համար.
չմշակված արհեստական խեժեր. չմշակված
պլաստմասսաներ.
չմշակված
սինթետիկ
խեժեր. չմշակված էպօքսիդային խեժեր.
ռեակցիոն
բաղադրամասեր
սինթետիկ
խեժերը թանձրացման համար. պոլիամին
ներ, որոնք օգտագործվում են որպես
թանձրացնող նյութեր էպօքսիդային խեժերի
համար. պոլիուրեթաններ և քիմիկատներ
պոլիուրեթանների արտադրության համար.
քիմիկատներ և քիմիական պատրաստուկ
ներ պոլիուրեթափրփուրի արտադրության

համար.
քիմիկատներ
պոլիիզոցիանատի
և
իզոցիանատի արտադրության համար.
սոսինձներ և կապակցող նյութեր փայտե
հիմքով բաղադրյալ նյութերի արտադրության
համար.
բազմաեթերային
պոլիոլներ
պոլիուրեթանների
և
պոլիիզոցիանատի
արտա
դրության
համար.
քիմիկատներ
պինդ
պոլիուրեթանների
արտադրության
համար.
կատալիզատորներ
էլաստիկ
փրփուրի, կոշտ փրփուրի, պատվածքների,
էլաստոմերների և պլաստմասսաների արտա
դրության համար. իզոցիանատներ կոշտ և
ճկուն փրփրանյութերում, էլաստոմերներում,
պատվածքներում, սոսինձներում և փայտե
հիմքով բաղադրյալ նյութերում օգտագործելու
համար. սինթետիկ և պատրաստի պոլիմեր
ներ արդյունաբերության մեջ օգտագործելու
համար,
մասնավորապես
սոսինձներում
և
պատվածքներում.
քիմիկատներ
և
նախապոլիմերներ սոսնձի, պատվածքների և
էլաստոմերների արտադրության համար.
դաս
2. ներկեր, լաքեր, արծնուկներ.
միջոցներ փայտանյութը պաշտպանելու համար.
ներկանյութեր. բնական անմշակ խեժեր.
գունանյութեր. ներկող նյութեր. խածանյութեր.
դաս 16. սոսնձող նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
դաս
17. չմշակված կամ մասնակի
մշակված
խեժեր.
մեկուսիչ
նյութեր
շինարարության մեջ օգտագործելու համար.
մամլած պլաստմասսաներ շինարարության մեջ
օգտագործելու համար. խծուծման, խցանման
կամ մեկուսացման նյութեր. կիսաֆաբրի
կատ պլաստմասսաներ. էլեկտրամեկուսիչ,
ջերմամեկուսիչ և ձայնամեկուսիչ
նյութեր
և
պլաստմասսաներ.
առաձգական
մածուկ
ներ
նյութերի և իրերի
լիցքի,
միացման,
հերմետիկացման, հարդարման,
վերանորոգման, նախագծման, հավաքման
և մեկուսացման համար. հերմետիկ նյութեր.
էպոքսիդային մածուցիկ նյութեր, էպոքսիդային
պատվածքներ և լիցքի էպոքսիդային նյութեր,
որոնք վերաբերվում են 17-րդ դասին.
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դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութեր.
սոսնձի և խեժերի
հիմքի վրա նյութեր
շինարարական նպատակներով, ներառյալ
նյութեր լիցքի, միացման, հերմետիկացման,
հարդարման, վերանորոգման, նախագծման,
հավաքման և մեկուսացման, ինչպես նաև քարի,
մարմարի և գրանիտի հետ օգտագործման
համար. խեժանյութից թիթեղներ. շինա
րարական
լուծույթներ,
մածվածքներ
և
խառնուրդներ.
դաս 37. մեկուսիչ նյութերի տեղադրում.
կառույցների
մեկուսացում.
տեխնիկական
սպասարկում, այն է` տեխնիկական խորհրդա
տվություն մեկուսիչ և պաշտպանիչ պատ
վածքների
գործածման
բնագավառում.
պաշտպանիչ
պատվածքների
պատում.
պատվածքների
և
հերմետիկ
նյութերի
ծածկապատում. շենքերի ներկում. շենքերի
ներքին և արտաքին մասերի ներկում և
ծածկապատում:
____________________

(210) 20210547
(220) 16.03.2021
(730) «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա»
ՓԲԸ, Երևան, Ադոնցի 10բ, AM
(540)

(511)
դաս 4. էլեկտրական էներգիա.
դաս 40. էլեկտրական էներգիայի արտա
դրություն:
____________________

(210) 20210548
(220) 17.03.2021
(730) Էկո աղբ բնապահպանական ՀԿ, Երևան,
Զաքյան 10, AM
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(540)

(511)
դաս
41.
ակադեմիաներ (ուսուցում).
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգի
ների
ծառայություններ.
զվարճությունների
ծառայություններ. կենդանիների վարժեցում.
կինեմատոգրաֆիական
սարքավորում
ն երի
վարձույթ. համերգավարների ծառայություն
ներ.
կինոստուդիաների
ծառայություններ.
կրկեսային
կատարում
ն երի
ներկայացում.
մրցույթների կազմակերպում (ուսում
ն ական
կամ զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկա
կան դաս տիարակություն. դեկորացիաների
վարձույթ շոու- ծրագրերի համար. ժամանցի
օբյեկտների տրամադրում. զվարճալի ռադիո
հաղորդում
ն եր. տեքստային նյութերի հրապա
րակում, բացառությամբ գովազդային նյութերի.
կրթադաս տիարակչական ծառայություններ.
ձայնագրությունների վարձակալություն. կինո
ֆիլմերի վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն,
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի. մարմ
նամարզության ուսուցում. գրքերը դուրս տալու
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա
յություններ. գրքերի հրատարակում. ռադիո և
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտա
ժում. վարյետեների ներկայացում
ն եր. երաժշ
տասրահների ներկայացում
ն եր. նվագախմբերի
ծառայություններ. թատերական ներկայացում
ներ. շոուների արտադրություն. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդում
ն եր. թատերական
դեկորացիաների վարձույթ. կենդանաբանա
կան այգիների ծառայություններ. սպորտային
սարքերի տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալությունների ծառայու
թյուններ. շարժական գրադարանների ծառա
յություններ. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). ակումբների ծառայություններ (զվար
ճություն կամ կրթություն). կոլոքվիում
ն երի կազ
մակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողով
ն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
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ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. զվարճու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում մշակութային կամ կրթության նպատակ
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար և
ֆիթնես մարզում
ն եր). հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (զվարճություններ). թատե
րականացված ներկայացում
ն եր. կինոթատ
րոնների
ծառայությունների
տրամադրում.
նախադպրոցական հաստատություններ (կրթու
թյուն). սպորտային մրցում
ն երի կազմակեր
պում. ժամանցային հանդիպում
ն երի ծրագրերի
կազմում. գործնական հմտությունների ուսու
ցում
(ցուցադրություն).
թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա
ների ծառայություններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. ստորջրյա
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտա
յին սաքավորում
ն երի վարձույթ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորում
ն երի վարձույթ. տեսամագնիտո
ֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ.
սեմինարների կազմակերպում և անցկա
ցում. սպորտային ճամբարների ծառայություն
գիտաժողով
ներ.
ն երի
(սիմպոզիում
ն երի)
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային
միջոցառում
ն երի ժամկետների պլանավորում.
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց
դաս երի կազմակերպում և անցկացում (ուսու
ցում). գեղեցկության մրցույթների կազմակեր
պում. ներկայացում
ն երի տոմսերի ամրագրում.
կրկնօրինակում. կրոնական կրթություն. վիճա
կախաղերի
կազմակերպում.
պարահան
դեսների կազմակերպում. ներկայացում
ն երի
կազմակերպում (իմպրեսարիոների ծառայու
թյուններ). խաղադահլիճների ծառայությունների
տրամադրում. ձայնային սարքավորում
ն երի
վարձակալություն.
լուսավորման
սարքերի
վարձույթ թատրոնների կամ հեռուստաստու
դիաների համար. թենիսի կորտերի վարձույթ.
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ գրելու
ծառայություններ, բացառությամբ գովազդա
յինի. տեսագրությունների մոնտաժում. գրքերի
և պարբերականների առցանց հրապարակում.
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ն եր էլեկտրոնային սեղանադիր
հրապարակում
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ.
ենթագրերի
կատարում.
համակարգչա
յին ցանցերի կողմից առցանց տրամադրվող
խաղային ծառայություններ. կարաոկե ծառա
յություններ. երաժշտության ստեղծագործում.
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառայու
թյուններ (զվարճություններ). ոչ ներբեռնելի
էլեկտրոնային առցանց հրապարակում
ն երի
տրամադրում. լուսանկարչական ռեպորտաժ
ներ. լուսանկարչություն. մասնագիտական
կողմ
ն որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ
ուսուցման հարցերով). նորությունների ծառա
յություններ. թարգմանիչների ծառայություններ.
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագ
րում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխ
ման ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց).
տեքստերի խմբագրում. համերգների կազմա
կերպում և անցկացում. գեղագիրների ծառայու
թյուններ. հրապարակում
ն երի մանրակերտում,
բացառությամբ գովազդայինների. նորաձևու
թյան ցուցադրության կազմակերպում ժամանցի
նպատակով. մարզիչների, դաս ուսույցների
ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային հրա
պարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառա
յություններ. բանավոր թարգմանություններ.
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
ֆիթնես դաս երի անցկացում. մասնագիտական
վերապատրաստում. երաժշտական արտադ
րանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ.
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում.
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադ
րում. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորում
ն երի կազմակերպում
և անցկացում. երգահանների ծառայություններ.
հեռուստատեսային և կինոսցենարների գրում.
զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. սիմու
լյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում. չբեռն
վող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ ըստ
պահանջի» ծառայության միջոցով. չբեռնվող
հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադրում
«տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության
միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի
ուսուցում). այկիդոյի ուսուցում. արվեստի
ստեղծագործությունների վարձույթ. սենյա
կային ակվարիում
ն երի վարձույթ. լեռնային
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զբոսաշրջության իրականացում զբոսավարի
ուղեկցությամբ. զգեստավորված դիմակահան
դեսների կազմակերպում զվարճությունների
համար. գեղարվեստի պատկերասրահների
կողմից ներկայացվող մշակութային, կրթա
կան կամ ժամանցային ծառայություններ. կինո
վարձույթ. նոու-հաու փոխանցում (ուսուցում).
հատուկ պահանջներով օգնականների կողմից
տրամադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառում
ն երի համար.
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառում
ն երի համար. լուսատեխնիկների
ծառայություններ միջոցառում
ն երի համար.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ:
____________________

(210) 20210617
(220) 25.03.2021
(730) «Ռիլոդ Ֆրեյթ սիսթեմս» ՍՊԸ, Երևան 0082,
Ծիծեռնակաբերդի խճ. 1/2, տարածք 301, AM
(540)
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(511)
դաս 35. հաշիվ-ապրանքագրերի ստուգ
մանը և բեռնափոխադրավարձի դրույքներին
առնչվող մասնագիտական գործունեության
իրականացում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
հետազոտություն:
____________________

(210) 20210639
(220) 29.03.2021
(730) «Ռեսիպե» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք.
Գյումրի, Վերֆելի փ., տուն 59, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների
ծառայություններ.
ինքնա
սպասարկման
ռեստորանների
ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20210813
(220) 16.04.2021
(730) Քրիստինե Սիփանի Խոցանյան, Երևան,
Ավան, Նարեկացի 42, բն. 35, AM
(540)

(511)
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա
յություններ:
____________________
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(210) 20210828
(220) 19.04.2021
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան»
ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM
(540)

(511)
դաս 21. ապակյա շիշ:
(554) Ծավալային նշան
____________________

(210) 20210832
(220) 20.04.2021
(730) «Համ համ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0012,
Արաբկիր, Խաչատրյան 16, բն. 26, AM
(540)

(210) 20210994
(220) 05.05.2021
(730) «Նաիրի ինշուրանս» ապահովագրական
ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0033, Ավետ Ավետիսյան 116/1
և 116/5, AM
(540)

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

(210) 20210853
(220) 22.04.2021
(730) «ՄԳՄՄ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան
Արաբկիր, Գր. Արծրունու 88/14, AM
(540)

(511)
դաս
28. խաղեր և խաղալիքներ.
ապա
րատներ
տեսախաղերի
համար.
մարմնամարզական և սպորտային իրեր.
տոնածառի զարդեր.
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):
____________________
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0012,

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա
մզուքներ
(էքստրակտներ).
գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային բաղադրություններ
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
ոչ
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ալկոհոլային
բնահյութեր
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար.
ջրեր
(ըմպելիքներ).
բաղադրություններ
գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ.
գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր
պատրաստելու
համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք).
օշարակներ լիմոնադների համար. ածիկի
քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ.
սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. գազավորված ջուր.
սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ
ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային
կոկտեյլներ.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
ալկոհոլային).
իզոտոնիկ
ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների 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 փոխարինիչներից. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
շենդի:
____________________

(210) 20210857
(220) 22.04.2021
(730) Ալլերգան Սեյլս, ԼԼՔ, US
(540)
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(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ
ներ և նյութեր նյութափոխանակության խախտ
ման հետ կապված հիվանդությունների և
խանգարում
ն երի, շնչառական համակարգի,
կենտրոնական նյարդային համակարգի, ծայ
րամասային նյարդային համակարգի, սրտա
նոթային համակարգի, ստամոքսաաղիքային
տրակտի հիվանդությունների և խանգարում
ների կանխարգելման և բուժման համար.
դեղագործական պատրաստուկներ և նյութեր
ցավազարկման համար, արտրիտի, վարա
կիչ հիվանդությունների,
բորբոքում
ն երի
և շաքարային դիաբետի բուժման համար.
դեղագործական պատրաստուկներ և նյութեր
անզգայացման համար, դեղագործական պատ
րաստուկներ և նյութեր ուռուցքաբանական,
ուրոլոգիական (միզաբանական) և գինեկոլոգի
ական ոլորտներում օգտագործման համար։
____________________

(210) 20210858
(220) 22.04.2021
(730) Ալլերգան Սեյլս, ԼԼՔ, US
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և նյութեր նյութափոխանակության խախտ
ման
հետ
կապված
հիվանդությունների
և
խանգարումների,
շնչառական
համա
կարգի, կենտրոնական նյարդային համա
կարգի,
ծայրամասային
նյարդային
համակարգի, սրտանոթային համակարգի,
ստամոքսաաղիքային
տրակտի
հիվան
դու
թյունների
և
խանգարումների
կան
խարգելման և բուժման համար. դեղա
գործական պատրաստուկներ և նյութեր
ցավազարկման համար, արտրիտի, վարակիչ
հիվանդությունների,
բորբոքումների
և
շաքարային դիաբետի բուժման համար.
դեղագործական պատրաստուկներ և նյութեր
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անզգայացման
համար,
դեղագործական
պատրաստուկներ և նյութեր ուռուցքաբանական,
ուրոլոգիական
(միզաբանական)
և
գինեկոլոգիական ոլորտներում օգտագործման
համար։
____________________
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(210) 20210888
(220) 27.04.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վիգեն Գրիգորյան
Վազգենի, ՀՀ, Լոռի, ք. Տաշիր, Գրիբոյեդովի
փ., տ. 4, AM
(540)

(210) 20210869
(220) 23.04.2021
(730) ՔԻԲ Քորփորեյշն, JP
(540)

(511)
դաս
12. տրանսպորտային միջոցների
կառուցվածքային մասեր. ցամաքային տրանս
պորտային
միջոցների
կառուցվածքային
մասեր. մեխանիկական տարրեր ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար.
մարդատար ավտոմոբիլներ և դրանց մասեր
և կցամասեր. երկանիվ
ավտոմոբիլային
միջոցներ. հեծանիվներ և դրանց մասեր և
կցամասեր. ղեկի կառավարման համակարգեր
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար. ղեկի կառավարման համակարգերի
մասեր ցամաքային տրանսպորտային միջոց
ների համար, այն է՝ ղեկի ձգաձողեր, ղեկի
ձգաձողի ծայրապանակներ, կայունարարների
կանգնակներ,
գնդաձև հոդակապեր, ղեկի
արորիկներ, ճոճանակավոր լծակներ, ղեկի
մետաղաձողեր, տրամաչափային ձողեր, ղեկի
կողային ձգաձողեր, վերևի լծակի սռնիների
հավաքակազմեր և երկայնական ղեկի ձողեր։
(554) Ծավալային նշան
____________________

(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։
____________________

(210) 20210904
(220) 27.04.2021
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(540)
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(511)
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 բուլկիներ.
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք).
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ).
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային արտադ
րանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխա
րինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ.
մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրա
վենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ. ադիբուդի.
կայունարարներ հարած սերուցքի համար.
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային էսենցիա
(բնահյութ), բացառությամբ եթերային էսեն
ցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով 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
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օշարակ, 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 հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված նաբաթ
շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային արտադ
րանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. ածիկի
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի հա
մար. ածիկ
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ.
ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր
սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի
սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձա
յին բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք).
գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ.
սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համե
մունքներ աղցանների համար. թավալելու պաք
սիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր
ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմքով
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թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախա
ճաշեր. 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). մրգա
յին խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուր
գեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրություններ
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի
սերմ խոհարարական նպատակների համար.
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի բարձր
պարունակությամբ. գինեքարաթթու խոհարա
րական 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. քաղցրա
վենիքից
պատրաստված
զարդարանքներ
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ.
բրնձի պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի
ալ յուր. մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոց
զի. բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթ
ներ. 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.
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.
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ն ահատիկներ (համեմունք). թթու
քնջութի սերմ
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 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):
(554) Ծավալային նշան
____________________

(210) 20210905
(220) 27.04.2021
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(540)

(511)
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.
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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 (սուր
ճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկան
դակներ. 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
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով 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
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
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պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր. պու
դինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի.
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. կրեկերներ. 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. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձր ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմ
քով 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
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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. գինե
քարաթթու խոհարարական նպատակների
համար. գլյուտենային հավելույթներ խոհա
րարական նպատակների համար. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկ
ներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած 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 բլիթիկներ.
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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):
(554) Ծավալային նշան
____________________

(210) 20210934
(220) 29.04.2021
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Գյուլգազյան Արայիկի, ՀՀ, Լոռի,
Սայաթ-Նովայի թաղ. 7, տուն 20, AM
(540)

Արման
Տաշիր,

(511)
դաս
30. անուշաբույր պատրաստուկ
ներ սննդի համար. համեմանք. անթթխմոր
հաց. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. անանուխի
կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքա
հունց բուլկիներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով. կարամելներ (կոն
ֆետներ). հացահատիկային արտադրանք.
նշակարկանդակներ. համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլ
ներ. ադիբուդի. նրբաբլիթներ. կերակրի աղ.
քաղցրաբլիթներ. սննդային ալ յուր. բակլայի
ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր. գարու ալ յուր.
սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատ
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րաստված ուտելիքներ. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ
հրուշակեղենի համար (բացառությամբ եթե
րային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի համար.
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի
համար. աղացած եգիպտացորեն. հաց. մաթ.
անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի համար.
մեղր. մաքրած գարի. գարեձավար. սենդվիչ
ներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ.
բուլկիներ. պիցաներ. պղպեղ (տաքդեղ). կար
տոֆիլի ալ յուր. մատուտակի կոնֆետներ (հրու
շակեղեն). սոուսներ (համեմունքներ). տարտեր
(մրգա - բանջարեղենային կարկանդակներ).
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). պաշտետով
կարկանդակներ. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. մատու
տակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). աղի բլիթներ.
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային).
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. հացաթխման փոշի.
ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի
համար. աղանդերային մուսեր (հրուշակե
ղեն). մարինադներ. չիզբուրգեր (սենդվիչներ).
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակե
լու հա
մար. ցո
րե
նի ծի
լեր սննդի մեջ օգ
տա
գործելու համար. գլյուտենային հավելույթներ
խոհարարական նպատակների համար. հացա
հատիկային սալիկներ. պատրաստի խմոր.
խմոր հրուշակեղենի համար. շոկոլադե զար
դարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենի
քից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. ընկույզի
ալ յուր. բարկահամ բլիթներ. խառնուրդներ
բարկահամ բլիթի համար. ալ յուրի հիմքով խմո
րագնդիկներ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. մշակված
սերմ
ն ահատիկներ որպես համեմունք օգտա
գործելու համար. քնջութի սերմ
ն ահատիկներ
(համեմունք). հնդկացորենի ալ յուր. չորահաց.
կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրու
շակեղեն. կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկո
լատին). շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ուտելի
թղթե վաֆլիներ. նուգա.
դաս 43. սննդամ
թեր
քի պատ
րաս
տում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ռեստո
րանների ծառայություններ:
____________________
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(210) 20210943
(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 ըմպե
լիքներից:
____________________

(210) 20210957
(220) 03.05.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Մինասյան,
Երևան, Արտաշիսյան 48, բն. 55, AM
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկ
ներ,
հիﬓականում
մարդկանց
համար,
մասնավորապես՝ հագուստի, կոշիկեղենի և
գլխարկների մասեր, օրինակ՝ բազկապատներ,
գրպաններ, պատրաստի աստառներ, կրունկներ
և կրկնակրունկներ, հովարներ գլխարկների
համար բոլորագլխարկների շրջանակներ (հենք),
սպորտային հագուստ և կոշկեղեն, օրինակ՝
դահուկորդների
ձեռնոցներ,
սպորտային
մայկաներ, հագուստ հեծանվորդների համար,
ձյուդոյի և կարատեի համազգեստ, բուտսե
(ֆուտբոլային), մարﬓամարզական կոշիկներ,
դահուկների կիսակոշիկներ, դիմակահանդեսի
կոստյուﬓեր, թղթե հագուստ, թղթե գդակներ՝
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որպես հագուստ օգտագործելու համար,
մանկական
կրծկալներ,
բացառությամբ
թղթից պատրաստվածների, կրծքի գրպանի
թաշկինակներ, ոչ էլեկտրական մուֆտաներ
ոտքերի համար:
____________________
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(210) 20210979
(220) 04.05.2021
(730) «Սփիրիտ օֆ սոֆտ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Վրացական 4-րդ նրբ. 5, բն. 45, AM
(540)

(210) 20210971
(220) 04.05.2021
(730) «Վագա-ֆարմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի
մարզ, Փարաքար, Թաիրով, Դեմիրճյան 4/5-9,
AM
(540)

(511)
դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ:
____________________

(210) 20210972
(220) 04.05.2021
(730) «Ռեյր Սեքյուրիթի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան
0010, Ամիրյան 4/7, հարկ 7, գրասենյակ 8, AM
(540)

(511)
դաս 45. անվտանգության ապահովման
ծառայություններ:
____________________

(511)
դաս
9. ամակարգիչներh. համակարգ
չային գրառված ծրագրեր. համակարգիչնե
րին կից սարքեր. համակարգչային գրառված
ծրագրային ապահովում. գրառված ծրագրա
յին ապահովում համակարգչային խաղերի
համար. համակարգչային ծրագրային ապա
հովման հարթակներ, գրառված կամ բեռնվող.
համակարգչային էկրանները պաշտպանող
ծրագրային ապահովում, գրառված կամ բեռն
վող. համակարգիչների հիշողության բլոկներ.
համակարգիչների ստեղնաշարեր. համակար
գիչների ստեղնաշարեր. համակարգիչներին
կից սարքեր. ինտերֆեյսներ համակարգիչների
համար. սկավառակակիրներ սկավառակների
ավտոմատ հերթափոխությամբ համակար
գիչների համար. մագնիսական ժապավենի
բլոկներ համակարգիչների համար.
սկա
վառակակիրներ համակարգիչների համար.
դյուրակիր համակարգիչներ. համակարգչա
յին ներբեռնվող ծրագրեր. նավագնացական
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար
(նավակողային համակարգիչներ). դաս տակ
ների հենարաններ համակարգիչների հետ
աշխատանքի համար. անձնական դյուրակիր
համակարգիչներ. պայուսակներ դյուրակիր
համակարգիչների համար. ծածկոցներ դյու
րակիր համակարգիչների համար. պլանշետա
յին համակարգիչներ. կառավարման լծակներ
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համակարգիչների համար, բացառությամբ.
տեսախաղերի համար նախատեսվածների.
պլանշետային համակարգիչների պատյաններ.
բարակ հաճախորդ համակարգիչներ. վրան
կրովի համակարգիչներ. վրան կրովի մոնիտոր
ների ցուցասարքեր. գնդաձև մկնիկներ (համա
կարգիչներին կից սարքեր). խաղային բեռնվող
ծրագրեր համակարգիչների համար. դյուրակիր
համակարգիչների տակդիրներ.
դաս 35. տվյալներ գործարարական գոր
ծառնությունների
մասին.
գրասենյակային
սարքերի և ապարատների վարձույթ. հաշվետ
վությունների կազմում հաշիվ
ն երի վերաբերյալ.
մեքենագրման ծառայություններ. տվյալների
ավտոմատացված հիմ
ն ապաշարների վարում.
տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային հիմ
ն ապաշարներում. տեղե
կատվության
կանոնակարգում
տվյալների
համակարգչային հիմ
ն ապաշարներում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գրասենյա
կային սարքավորում
ն երի վարձույթ համատեղ
աշխատանքային պայմաններում.
դաս 37. մեքենայական սարքավորում
ն երի
տեղադրում, վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. համակարգիչների տեղադրում,
սպասարկում և վերանորոգում.
դաս
38.
հաղորդագրությունների
փոխանցում. համակարգչային տերմինալնե
համակարգչի միջո
րով իրագործվող կապ.
ցով հաղորդագրությունների և պատկերների
փոխանցում. էլեկտրոնային նամակների հաղոր
դում. հեռահաղորդակցական միացում
ն երի և
երթուղավորման ծառայություններ. Հեռակոն
ֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի ապահովում.
տվյալների հիմ
ն ապաշար մուտքի ապահովում.
թվային ֆայլերի հաղորդում. տվյալների հոսքի
փոխանցում.
դաս
42. տեխնոլոգիական հետազո
տություններ. համակարգչային տվյալների
վերականգնում.
ծրագրային
ապահովման
սպասարկում. համակարգչային համակար
գերի վերլուծություն. համակարգչային համա
կարգերի
նախագծում.
համակարգչային
ծրագրերի բազմացում. տվյալների կամ փաս
տաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական կրիչից
էլեկտրոնային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղ
ծում և տեխնիկական սպասարկում երրորդ
անձանց համար. համակարգչային կայքերի
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տեղադրում (վեբ-կայքերի). համակարգչա
յին ծրագրային ապահովման տեղակայում.
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի կեր
պափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական կեր
պափոխման. խորհրդատվություն ծրագրային
ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների վար
ձույթ. տեղեկատվական համակարգերի պաշտ
պանություն վիրուսներից. փաստաթղթերի
թվայնացում (տեսածրում). հեռակա հասա
նելիության 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 տեխնոլոգիա
ների և ծրագրավորման վերաբերյալ տեղեկատ
վության տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով.
«ամպային» հաշվարկման ծառայություններ.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայու
թյուններ, որոնք տրամադրվում են արտաքին
ռեսուրսների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխ
նոլոգիական հարցերով խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ.
հեռահաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատ
վական ծառայություններ. համակարգչային
անվտանգության ոլորտում խորհրդատվու
թյուն. տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում.
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. ծրագրա
յին ապահովման մշակում ծրագրային ապահով

18
18

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.06.2021

ման հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային
հարթակների կատարելագործում. հետազոտու
թյուններ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգի
աների ոլորտում. օգտագործողի վավերացման
ծառայություններ՝ օգտագործելով մեկանգամյա
մուտքի տեխնոլոգիան առցանց ծրագրային
ապահովման հավելվածների համար:
____________________

(210) 20210985
(220) 05.05.2021
(730) Ալբերտ Մանուկի Աֆրիկյան, Երևան,
Խորենացու փող., շ. 49, բն. 11, AM
(540)

(511)
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմ
պոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յու
ղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ. թեյ. կա
կաո և սուր
ճի
փոխարինիչներ. բրինձ. տապիոկա. սագո.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց.
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ.
շաքար. մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ. սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս 32. ոչ ալ
կո
հո
լա
յին մրգա
յին լու
ծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. ոչ
ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. կաթնաշի
ճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստե
լու համար. ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպե
լիքներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր.
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օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպե
լիքներ). բաղադրություններ գազավորված ջուր
արտադրելու համար. լիթիումաջուր. հանքային
ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք).
օշարակներ լիմոնադների համար. խաղողի
օրշադ. սոդայաջուր. տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. ոչ ալկոհոլային
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզո
տոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի
հյութ. կվաս. սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարե
ղենների խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ).
սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացու
ցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20210998
(220) 06.05.2021
(730) Գոհար Գևորգի Գալստյան, Երևան,
Դավիթաշեն 2 թ., շ. 6, բն. 13, AM
(540)

(511)
դաս 16. նկարներ, նկարներ շրջանակված
կամ չշրջանակված:
դաս 25. շալեր, հագուստ, շարֆ, կաշնե,
վզնոց, գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և
ուսերը:
____________________
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(210) 20210989
(220) 05.05.2021
(730) Դավիթ Պավլիկի Մարգարյան,
Երևան, Երզնկյան փ., տուն 30, AM
(540)

ՀՀ,

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա
ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ հայկական
կոնյակ (բրենդի), բրենդի, թրմօղի, օղի, գինի,
ջին, լիկյորներ, մրգային օղի, անանուխի
թրմօղի, սպիրտային մրգային լուծամզուքներ,
դառը թրմօղիներ, անիսի լիկյոր, անիսի օղի,
ապերիտիֆներ, արակ (բրնձի կամ եղեգի
օղի), թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ,
սիդրեր, կոկտեյլներ, կյուրասո, դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ),
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի),
բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի,
գինի խաղողի չանչերից, տանձի սիդր, սակե,
վիսկի, սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ),
սպիրտային
լուծամզուքներ,
ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից, մրգեր պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բրնձի սպիրտ,
ռոմ, խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից,
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ,
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ։
____________________
(210) 20210991
(220) 05.05.2021
(730) Միքաել Արարատի
Բագրատունյանց 17, AM
(540)

(210) 20210992
(220) 05.05.2021
(730) «Ռեհան» ՓԲԸ,
Խանջյան 50, AM
(540)

ՀՀ,

Երևան
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0025,

(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալում.
հյուրանոցների
ծառայություններ.
ռեստո
րան
ների ծառայություններ. բարերի ծառա
յություններ:
____________________

(210) 20210999
(220) 06.05.2021
(730) «Ռեհան» ՓԲԸ,
Խանջյան 50, AM
(540)

ՀՀ,

Երևան

0025,

Մկրտչյան, Երևան,

(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:
____________________

(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալում.
հյուրանոցների
ծառայություններ.
ռեստո
րան
ների
ծառայություններ.
բարերի
ծառայություններ:
____________________
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(210) 20211000
(220) 06.05.2021
(730) «Ռեհան» ՓԲԸ,
Խանջյան 50, AM
(540)

ՀՀ,

Երևան

0025,

(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալում.
հյուրանոցների
ծառայություններ.
ռեստո
րանների ծառայություններ. բարերի ծառայու
թյուններ:
____________________

(210) 20211001
(220) 06.05.2021
(730) «Ռեհան» ՓԲԸ,
Խանջյան 50, AM
(540)

ՀՀ,

Երևան

0025,

(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալում.
հյուրանոցների
ծառայություններ.
ռեստո
րանների ծառայություններ. բարերի ծառա
յություններ:
____________________
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(210) 20211004
(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 հետազոտություններ և
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա
բերական վերլուծումներ և հետազոտություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում. վեբ-կայքերի
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում
երրորդ անձանց համար. համակարգչային
կայքերի (վեբ-կայքերի) տեղադրում. ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն:
____________________

(210) 20211016
(220) 10.05.2021
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(730) Դիանա Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր
51, շ. 3, բն. 54, AM
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի, սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ, դառը թրմօղիներ,
անիսի լիկյոր, անիսի օղի, ապերիտիֆներ,
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի), թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ, սիդրեր,
կոկտեյլներ, կյուրասո, դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ), գինիներ, ջին,
լիկյորներ, մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի),
բալի
օղի,
սպիրտային
ըմպելիքներ, բրենդի,
հայկական կոնյակ
(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), հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20211017
(220) 10.05.2021
(730) Արմեն Մկրտչի Վահանեան, ՀՀ, Կոտայքի
մարզ, Առինջ թաղ. Բ, փ. 2, տուն 36, AM
(540)
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(511)
դաս 36. բարեգործություն.
դաս 41. կրթություն (դաս տիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում. ֆիզիկական դաս տիարակություն.
կրթադաս տիարակչական ծառայություններ.
մարմնամարզության ուսուցում. մարզիչների,
դաս ուսույցների ծառայություններ (ուսուցում).
դաս 44 հոգեբանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20211022
(220) 10.05.2021
(730) Խաչատուր Լյովայի Կարապետյան, ՀՀ,
Երևան, Մարգարյան 17, բն. 29, AM
(540)

(511)
դաս
3. օճառներ, խոնավ անձեռո
ցիկներ. բամբակյա փայտիկներ. բամբակյա
սկավառակներ. կոսմետիկական պատրաս
տուկներ
լոգանքի
համար.
օճառներ
սափրվելու համար. բամբակե տամպոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ լվացքի համար. լոսյոններ
մազերի համար. կոսմետիկական միջոցներ.
կոսմետիկական հավաքածուներ. բամբակ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
կոսմետիկական
կրեմներ.
ճարպազերծող
միջոցներ. բացառությամբ արդյունաբերա
կան
նպատակների համար օգտագործվողների.
կենցաղային հակաստատիկներ. պատրաս
տուկներ
լաքը
հեռացնելու
համար.
եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ
(պարֆյումերիա). պատրաստուկներ մաքրելու
համար. կոսմետիկական յուղեր. սպիտակեց
նող
պատրաստուկներ
լվացքի
համար.
արդուզարդի
միջոցներ.
դիմապակիները
մաքրելու
հեղուկներ.
պատրաստուկներ
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար.
շամպուններ. օծանելիք. պարֆյումերիային
արտադրանք.
կոսմետիկական
միջոցներ
մաշկը
խնամելու
համար.
շրթներկեր
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կոսմետիկական
նպատակների
համար.
դիմափոշի.
պատրաստուկներ
սափրվելու
համար. հոտազերծող օճառներ. արդուզարդի
պարագաներ. անուշադրի սպիրտ (լվացող,
մաքրող միջոց). կոսմետիկական միջոցներ
արևայրուքի
համար.
բուրավետիչներ
(եթերային յուղեր). աղեր վաննաների համար.
բացառությամբ
բժշկական
նպատակ
նե
րով օգտագործվողների. պատրաստուկներ
լվա
նալիս
սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար.
կոսմետիկական
լոսյոններով
տոգորված
անձեռոցիկներ.
սափրվելու
լոսյոններ.
աերոզոլներ
բերանի
խոռոչի
թարմացման համար. մաքրող միջոցներ.
լվացող միջոցներով տոգորված ջնջոցներ
մաքրելու
համար.
չոր
շամպուններ.
մազերի լավորակիչներ. դիմահարդարումը
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված
անձեռոցիկներ. բուսական կոսմետիկական
միջոցներ.
եղունգների
լաքահանիչներ.
սպիտակեցնող
(գունազրկող)
միջոցներ
կենցաղային
նպատակների
համար.
կոսմետիկական
միջոցներ
երեխաների
համար. մաքրող միջոցներով տոգորված
մանկական անձեռոցիկներ. միցելյար ջուր,
ատամնամածուկ. դիմահարդարումը հեռացնող
պատրաստուկներով
տոգորված
բամբակ.
լվացքի
անձեռոցիկներ
գունաթափումը
կանխելու համար. չորացնող հակաստատիկ
անձեռոցիկներ. բամբակե տամպոններ կոս
մետիկական նպատակների համար.
դաս 5. պատրաստուկներ օդը մաքրելու
համար. բժշկական սպիրտ. կպչուն սպեղանի
ներ. հականեխիչ բամբակ. ապանեխված
բամբակ. բամբակյա կտորներ բժշկական
(բուժական) նպատակների համար. բամբակ
բժշկական նպատակների համար. բժշկական
վիրակապման
նյութեր.
վիրաբուժական
վիրակապման նյութեր. թանզիֆ վիրակապերի
համար. խոնավածուծ բամբակ. հիգիենիկ
տամպոններ կանանց համար. հիգիենիկ
սրբիչներ.
միջադիրներ.
դեղամիջոցներով
տոգորված անձեռոցիկներ. բարձիկներ կրծքով
կերակրելիս օգտագործելու համար. մանկական
խանձարուրներ. մանկական կիսավարտիքխանձարուրներ.
ախտահանիչ
միջոցներ.
հակամանրէային օճառներ. ձեռքերը լվանալու
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հակամանրէային
միջոցներ.
սափրվելուց
հետո օգտագործվող բուժական լոսյոններ.
բուժիչ շամպուններ. արդուզարդի բուժիչ
պատրաստուկներ. մազերի բուժիչ լոսյոններ.
բուժիչ
չոր
շամպուններ.
ախտահանող
օճառներ.
բուժիչ
օճառներ.
միանգամյա
օգտագործման
լողալու
խանձարուրներ
երեխաների համար. բազմակի օգտագործման
լողալու խանձարուրներ երեխաների համար.
խանձարուրներ փոխելու միանգամյա օգտա
գործման փռոցներ երեխաների համար.
միանգամյա օգտագործման փռոցներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր. զուգարանի թուղթ. թղթե
անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ գրիմի
հեռացման համար. թղթե սրբիչներ ձեռքերի
համար. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե
անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու
համար. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու համար.
մանկական անձեռոցիկներ, երեսի թղթյա
սրբիչներ։
____________________

(210) 20211023
(220) 10.05.2021
(730) Արմեն Գևորկյան, RU
(540)

(511)
դաս 18. ալպենշտոկներ. կենդանիների
կաշիներ. օղակներ հովանոցների համար. թամ
բերի հիմ
ն ակմախքներ. շնակապեր. թամբերի
ամրակապեր. անձրևի կամ արևի հովանոցների
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ճաղեր. անգազանցիկ թաղանթներ կենդանի
ների աղիքներից. քսակներ. ձիասարքի լկամ
ներ. փոկեր ռազմական հանդերձանքի համար.
թղթապանակներ երաժշտական նոտաների
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալո
վի ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի
կամ արևի հովանոցների հիմ
ն ակմախքներ.
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).
դպրոցական պայուսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. կաշեստվարաթուղթ. բոլո
րագլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ
ձիերի համար. ձիու ծածկոցներ. շևրո (փա
փուկ այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական
սնդուկներ. վզնոցներ կենդանիների համար.
կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ. փոկեր լծա
սարքի համար. կաշեփոկեր թամբագործական
իրերի համար (փոկային շինվածքներ). փոկեր
չմուշկների համար. կաշեփոկիկներ. ուղղան
կյուն մեջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատ
ներ). չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի.
կահույքի կաշվե հարդարանք. արհեստական
կաշի. հովանոցներ. ուսափոկերով համակներ
երեխաներ կրելու համար. ռետինե դետալ
ներ ասպանդակների համար. ասպանդակի
փոկեր. կաշվե պայուսակներ փականագոր
ծական գործիքների համար. մտրակներ. կերի
տոպրակներ. պատյաններ անձրևի հովանոց
ների համար. զսպանների կաշվե պատյաններ.
ձիերի ծնկակալներ. ծածկոցներ կենդանիների
համար. լծասարքեր կենդանիների համար.
ձիերի աչքակալներ (լծասարք). ձգափոկեր
(լծասարք). թիկնապայուսակներ. ձիերի երա
սանակներ. բռնակներ գավազանների համար.
բազմաճյուղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր.
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). կանա
ցի պայուսակների հիմ
ն ակմախքներ. արևի
հովանոցներ. մորթեղեն. բռնակներ հովա
նոցների համար. դրամապանակներ. անվա
վոր տնտեսական պայուսակներ. տնտեսական
պայուսակներ. սանձեր. տափակ ճամպրուկ
ներ փաստաթղթերի համար. պայուսակներ
ալպինիստների համար. տուրիստական պայու
սակներ. ծովափի պայուսակներ. կանա
ցի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. կաշվե
պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթա
վորման համար. կաշվե թամբակալներ. ձիա
թամբեր. կաշեգործական - թամբագործական
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իրեր. թղթապայուսակներ (կաշեգալանտե
րեա). ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր
(կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակ
ներ ճամպրուկների համար. կաշվե փականներ
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից
արկղեր. մետաղ յա օղակներից պատրաստված
քսակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե տու
փեր. ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի).
դատարկ պիտույքատուփեր հարդարանքի
իրերի համար. թավշակաշի, բացառությամբ
մաքրելու համար օգտագործվողների. կաշվե
սրակալներ, սուսերի ուսակապեր. թամքատա
կեր ձիերի համար. ֆիբրից տուփեր, արկղեր և
սնդուկներ. կռնապայուսակներ. պորտպլեդներ.
երասաններ (լծասարք). բանալիների պատյան
ներ. տնտեսական մթերացանցեր. տափակ
ճամպրուկներ. կահույքի կաշվե պաստառներ.
ձիաթամբերի տակ դրվող փափուկ տակդիր
ներ. սպորտային պայուսակներ. ասպանդակ
ներ. հեծելասարքերի լրակազմեր. պայտեր.
լանջակապեր երեխաներ կրելու համար. կեն
գուրու պայուսակներ երեխաներ կրելու համար.
պայուսակներ. վարկային քարտերի պատյան
(դրամապանակներ).
ներ
այցեքարտերի
պատյաններ. ռանդոսերու (ճապոնական դպրո
ցական կռնապայուսակ). ուղեբեռների հաշ
վեպիտակներ. թամբատակեր ձիերի համար.
կաշվե պիտակներ. բռնակներ տնտեսական
պայուսակները և տոպրակները տեղափոխե
լու համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր
ճամպրուկներ. խուրջիններ. հագուստ ընտանի
կենդանիների համար. սանձեր քայլելիս երե
խաներին պահելու համար. շարժիչավոր ճամպ
րուկներ. ուղեբեռի տեսակավորման համար
հարմարեցվող պայուսակներ. կոնֆերանսների
համար նախատեսված թղթապանակներ. զբո
սանքի ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.
թիկնապայուսակներ երեխաներ կրելու համար.
դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
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(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատա
կալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ, պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր
երկար գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոն
ներ. կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկ
ներ. կոշկեղենի մետաղե եզրակներ. մորթիներ
(հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ.
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար.
կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրան
ներ (գրացիաներ). կոստյում
ն եր. պատրաստի
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներք
նազգեստ).
ականջակալներ
(հագուստ).
փողկապներ. կոշկերեսներ. սռնապաններ.
բրիջիներ. տաբատներ. հագուստ հեծանվորդ
ների համար. ձեռնոցներ (հագուստ). պատ
րաստի աստառներ (հագուստի տարրեր).
շարֆ, կաշնե, վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսա
կարգային շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ.
ներդիրներ շապիկների համար. էսպադրիլներ.
մորթե թիկնոցներ. բուտսեր (ֆուտբոլային).
ցիլինդրներ. գաբարդիններ (հագուստ). սեղ
միրաններ (ներքնազգեստ). գոտիներ (ներք
նազգեստ). կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ.
փողքաժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է
պարանոցը և ուսերը. մարմ
ն ամարզական կոշ
կեղեն. մանտո. անջրանցիկ հագուստ. զանգա
պաններ (տաք գուլպաներ). ջերսի (հագուստ).
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ).
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոց
ներ (հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). օրարի
(եկեղեցական հագուստ). առանց մատների
ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղեցական գլխարկ).
տնային կոշիկներ. կնգուղով վերարկու (թիկնոց
ներ). մուշտակներ. լողափի զգեստներ. լողա
փի կոշիկներ. գրպաններ հագուստի համար.
պիժամաներ. զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ).
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սանդալներ. կիսավարտիքներ. կրծկալներ.
վերարկուներ. կրունկներ կոշկեղենի համար.
պատմուճաններ (պարեգոտներ). ռանտեր կոշ
կեղենի համար. համազգեստ. բրդյա բաճկոն
ներ (հագուստ). բաճկոններ (հագուստ). թղթե
հագուստ. քողեր (հագուստ). լողագլխարկներ.
լողավարտիքներ. լողազգեստներ. բաղնիքի
խալաթներ. մանկական կրծկալներ, բացառու
թյամբ թղթից պատրաստվածների. կոշկեղենի
ներբաններ. կոշիկներ. կրունկներ. սպորտա
յին կոշիկներ. ոչ էլեկտրական մուֆտաներ
ոտքերի համար. սեպեր բութսերի համար.
սպորտային բութսեր. գլխակապեր (հագուստ).
գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ.
դահուկների կիսակոշիկներ. կանացի ներք
նաշապիկներ (կոմբինացիա). բոդի (կանացի
ներքնազգեստ). բանդանաներ (պարանոցի
թաշկինակներ). հագուստ մարմ
ն ամարզու
թյան համար. հագուստ արհեստական կաշվից.
կաշվե հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահան
դեսի կոստյում
ն եր. սարիներ. կարճաթև (t-աձև)
մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ փող
կապներ լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկներ.
ձկնորսական
բաճկոններ.
գոտի-քսակներ
(հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ.
թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ քնե
լու համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ.
պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների ձեռ
նոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ.
հովարներ՝ որպես գլխարկներ. կիսատաբատ
ներ (ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ.
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկ
ներ. քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. վար
սավիրական թիկնոց. կարատեի համազգեստ.
ձյուդոյի համազգեստ. մարմ
ն ամարզական կիպ
նստող զգեստ. կիմոնո. թևքերով մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. նիհարեցնող նյութեր պարունա
կող հագուստ. ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի
կրունկի պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկ
ներ. թաթմաններ. լատեքսային հագուստ.
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն կրծկալ
ներ. կարճ սռնապաններ.
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ վաճառք։
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
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(210) 20211024
(220) 11.05.2021
(730) «Նուրիջանյան գինու-կոնյակի տուն» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Նարեկ, Վանի 33, AM
(540)

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

(210) 20211025
(220) 10.05.2021
(730) Օնիկ Սարգսյան, Վայոց Ձորի մարզ 3612,
գ. Չիվա, փ. 2, տուն 20, AM
(540)
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(511)
դաս 41. կրթու
թյուն. ուսում
նա
կան գործ
ընթացի ապահովում, ներառյալ՝ ծառայություն
ներ, որոնք բաղ
կա
ցած են ուսում
նա
կան կամ
կրթական բոլոր ձևերից, մասնավորապես՝ սու
սահանդեսների կազմակերպում մշակութային
կամ կրթության նպատակներով, կոնֆերանս
ների, վեհաժողով
ն երի և գիտաժողով
ն երի կազ
մակերպում և անցկացում.
դաս
42. գիտական և տեխնոլոգիա
կան ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություններ և մշակում
ն եր, մասնավո
րապես՝ բժշկական նպատակներով գիտական
հետազոտություններ.
դաս
44. բժշկական ծառայություններ՝
բժշկական օգնությունը, ներառյալ՝ այլընտ
րանքային բժշկությունը, հիգիենայի և կոսմե
տոլոգիայի բնագավառում ծառայությունները,
մասնավորապես՝ հիվանդանոցների ծառա
յություններ, հեռաբուժման ծառայություններ.
բժշկական կլինիկաների ծառայություններ.
թերապևտիկ ծառայություններ, օրինակ՝ ֆիզո
թերապիա և լոգոպեդիա, դիետային և սննդային
խորհրդատվություններ, գեղեցկությանը վերա
բերող խորհրդատվություն և միջամտություն,
ապաքինվողների համար տների ծառայություն
ներ և հանգստյան տների ծառայություններ:
____________________

(210) 20211026
(220) 10.05.2021
(730) «Եգեա» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Էմինի 2/1, բն.
14, AM
(540)
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(511)
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա
գրական արտադրանք. նյութեր կազմա
րարական
աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա
սենյակային
պիտույքներ,
բացառությամբ
կահույքի. ուսուցողական նյութեր և դիտողա
կան ձեռնարկներ. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
ազդագրեր.
ազդագրերի
թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ.
ալբոմներ.
նկարներ.
արագակարներ.
թղթապանակներ. արվեստի վիմագրական
ստեղծագործություններ.
լրագրեր.
պար
բերական մամուլ. ատլասներ. տակդիրներ
գարեջրի գավաթների համար. տոմսեր.
բլոկնոտներ (նոթատետրեր) նկարչության,
գծագրության համար. բրոշյուրներ. տետրեր.
բլոկնոտներ
(նոթատետրեր).
քարտեր.
կատալոգներ. գրքեր. թղթե տոպրակներ.
ծրարներ (գրասենյակային ապրանքներ).
դաս 40. օֆսեթ տպագրություն. նկարների
տպագրում. պոլիգրաֆիա. կազմարարական
աշխատանքներ. ասեղնագործում. լազերային
փորագրում.
գունաբաժանում.
երրորդ
անձանց համար 3D տպագրություն ըստ
պատվերի.
փորագրում.
լուսափորագրում.
մետաքսատպություն:
____________________

(210) 20211027
(220) 11.05.2021
(730) Գոռ Մկրտումյան, ՀՀ, Երևան, Թումանյան
32, բն. 26/1, AM
(540)
(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա
մզուքներ
(էքստրակտներ).
գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային բաղադրություն
ներ ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար.
ջրեր
(ըմպելիքներ).
բաղադրություններ
գազա
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վորված
ջուր
արտադրելու
համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ.
գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր
պատրաստելու
համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք).
օշարակներ լիմոնադների համար. ածիկի
քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ.
սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. գազավորված ջուր.
սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ
ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային
կոկտեյլներ.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
ալկոհոլային).
իզոտոնիկ
ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների 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 փոխարինիչներից. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
շենդի:
____________________

(210) 20211030
(220) 11.05.2021
(730) «Գոլդեն Փելիս» հյուրանոց» ՍՊԸ, Երևան,
Ազատության 2/2, AM
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________
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(210) 20211031
(220) 11.05.2021
(730) «Մառնիկ» ՍՊԸ, ՀՀ, Արագածոտնի մարզ,
գյուղ Ներքին Բազմաբերդ, AM
(540)

(210) 20211033
(220) 11.05.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Ասլանյան
Լևոնի, Երևան, Պ. Սևակի փ., տուն 50, AM
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(511)
դաս 30. կարամելներ (կոնֆետներ), սառ
նաշաքար:
____________________

(210) 20211032
(220) 11.05.2021
(730) «Ջուլիոս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Արշակունյաց
պող. 67, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ. խորտկա
րանների ծառայություններ. բարերի ծառա
յություններ. սննդի ձևավորում:
____________________
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(210) 20211035
(220) 11.05.2021
(730) Սուրեն Ալոյան, ՀՀ, Երևան, Կոմիտասի
պող., 16/4, բն. 4, AM
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատա
կալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
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լիֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ, պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր
երկար գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոն
ներ. կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկ
ներ. կոշկեղենի մետաղե եզրակներ. մորթիներ
(հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ.
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար.
կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրան
ներ (գրացիաներ). կոստյում
ն եր. պատրաստի
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներք
նազգեստ).
ականջակալներ
(հագուստ).
փողկապներ. կոշկերեսներ. սռնապաններ. բրի
ջիներ. տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների
համար. ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի
աստառներ (հագուստի տարրեր). շարֆ, կաշ
նե, վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային
շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. ներդիրներ
շապիկների համար. էսպադրիլներ. մորթե
թիկնոցներ. բուտսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդր
ներ. գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ).
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքաժապա
վեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և
ուսերը. մարմ
ն ամարզական կոշկեղեն. մանտո.
անջրանցիկ հագուստ. զանգապաններ (տաք
գուլպաներ). ջերսի (հագուստ). շրջազգեստ
ներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ
(սպասավորների). սպորտային տրիկոտաժե
ղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ (հագուստ).
մուֆտաներ (հագուստ). առանց մատների ձեռ
նոցներ. տնային կոշիկներ. կնգուղով վերարկու
(թիկնոցներ). մուշտակներ. լողափի զգեստ
ներ. լողափի կոշիկներ. գրպաններ հագուստի
համար. պիժամաներ. զգեստներ. սաբոներ (կո
շիկ). սանդալներ. կիսավարտիքներ. կրծկալներ.
վերարկուներ. կրունկներ կոշկեղենի համար.
պատմուճաններ (պարեգոտներ). ռանտեր կոշ
կեղենի համար. համազգեստ. բրդյա բաճկոն
ներ (հագուստ). բաճկոններ (հագուստ). թղթե
հագուստ. քողեր (հագուստ). լողագլխարկներ.
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լողավարտիքներ. լողազգեստներ. բաղնիքի
խալաթներ. մանկական կրծկալներ, բացառու
թյամբ թղթից պատրաստվածների. կոշկեղենի
ներբաններ. կոշիկներ. կրունկներ. սպորտա
յին կոշիկներ. ոչ էլեկտրական մուֆտաներ
ոտքերի համար. սեպեր բութսերի համար.
սպորտային բութսեր. գլխակապեր (հագուստ).
գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ.
դահուկների կիսակոշիկներ. կանացի ներք
նաշապիկներ (կոմբինացիա). բոդի (կանացի
ներքնազգեստ). բանդանաներ (պարանոցի
թաշկինակներ). հագուստ մարմ
ն ամարզու
թյան համար. հագուստ արհեստական կաշվից.
կաշվե հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահան
դեսի կոստյում
ն եր. սարիներ. կարճաթև (t-աձև)
մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ փող
կապներ լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկներ.
ձկնորսական
բաճկոններ.
գոտի-քսակներ
(հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ.
թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ քնե
լու համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ.
պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների ձեռ
նոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ.
հովարներ՝ որպես գլխարկներ. կիսատաբատ
ներ (ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ.
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկ
ներ. քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. վար
սավիրական թիկնոց. կարատեի համազգեստ.
ձյուդոյի համազգեստ. մարմ
ն ամարզական կիպ
նստող զգեստ. կիմոնո. թևքերով մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. նիհարեցնող նյութեր պարունա
կող հագուստ. ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի
կրունկի պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկ
ներ. թաթմաններ. լատեքսային հագուստ.
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն կրծկալ
ներ. կարճ սռնապաններ.
դաս
38. ռադիոհեռարձակում. հաղոր
դագրությունների փոխանցում. հեռուստա
հեռարձակում.
հեռագրերի
հաղորդում.
հեռագրակապ. հեռախոսակապ. բաժանորդա
յին հեռագրակապի (տելեքսի) ծառայություններ.
լրատվական գործակալությունների ծառայու
թյուններ. մալուխային հեռուստահեռարձակում.
համակարգչի միջոցով հաղորդագրություն
ների և պատկերների փոխանցու. էլեկտրոնա
յին նամակների հաղորդում. ֆաքսիմիլային
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կապ. հեռահաղորդակցության ոլորտում տեղե
կատվության
տրամադրում.
փեյջինգային
ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտ
րոնային կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ).
հաղորդագրությունների փոխանցման ապա
րատուրայի վարձույթ. հաղորդագրությունների
էլեկտրոնային տախտակ (հեռահաղորդակցա
կան ծառայություններ). ինտերնետին հեռա
հաղորդակցական
միացման
ապահովում.
հեռահաղորդակցական միացում
ն երի և երթու
ղավորման ծառայություններ.
հեռակոնֆե
րանսներ. ինտերնետ մուտքի ապահովում.
համացանցի հասանելիության ժամանակի վար
ձույթ. հեռուստախանութների ծառայություններ
տրամադրող հեռահաղորդակցական կապուղի
ների ապահովում. ինտերնետում բանավեճային
համաժողով
ն երի հասանելիության ապահովում.
տվյալների հիմ
ն ապաշար մուտքի ապահովում.
ձայնային փոստի ծառայություններ. շնորհավո
րական բացիկների առցանց փոխանցում. թվա
յին ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում.
տեսակոնֆերանսների համար կապի ծառայու
թյունների տրամադրում. առցանց համաժողով
ների ապահովում, տրամադրում. տվյալների
հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. տեսահաղոր
դում ըստ պահանջի. փոդքասթի հաղորդում.
դաս
41.
ակադեմիաներ (ուսուցում).
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. մրցույթ
ների կազմակերպում (ուսում
ն ական կամ
զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական
դաս տիարակություն. զվարճալի ռադիոհա
ղորդում
ն եր. տեքստային նյութերի հրապարա
կում, բացառությամբ գովազդային նյութերի.
կրթադաս տիարակչական ծառայություններ.
ձայնագրությունների վարձակալություն. կինո
ֆիլմերի վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն,
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի. մարմ
նամարզության ուսուցում. գրքերը դուրս տալու
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա
յություններ. գրքերի հրատարակում. ռադիո և
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի մոն
տաժում.
վարյետեների
ներկայացում
ն եր.
երաժշտասրահների ներկայացում
ն եր. նվա
գախմբերի ծառայություններ. թատերական
ներկայացում
ն եր. շոուների արտադրություն.
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդում
ն եր.
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շարժական գրադարանների ծառայություններ.
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն
կամ կրթություն). կոլոքվիում
ն երի կազմակեր
պում և անցկացում. կոնֆերանսների կազ
մակերպում և անցկացում. վեհաժողով
ն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկա
ցում. դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. քննությունների անցկացում.
զվարճության ոլորտին վերաբերող տեղեկատ
վության տրամադրում. ցուցահանդեսների
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության
նպատակներով. առողջության ակումբների
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես մար
զում
ն եր). հանգստի ճամբարների ծառայություն
ներ (զվարճություններ). թատերականացված
ներկայացում
ն եր. կինոթատրոնների ծառայու
թյունների տրամադրում. նախադպրոցական
հաստատություններ (կրթություն). սպորտա
յին մրցում
ն երի կազմակերպում. ժամանցային
հանդիպում
ն երի ծրագրերի կազմում. գործ
նական հմտությունների ուսուցում (ցուցադ
րություն). թանգարանների ծառայություններ
(շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ). ձայնագ
րությունների ստուդիաների ծառայություններ.
հանգստի վերաբերյալ տեղեկատվության տրա
մադրում. ստորջրյա սուզման հանդերձանքի
վարձույթ. սպորտային սաքավորում
ն երի վար
ձույթ, բացառությամբ տրանսպորտային միջոց
ների. մարզադաշտերի սարքավորում
ն երի
վարձույթ. տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ.
տեսաֆիլմերի վարձույթ. սեմինարների կազ
մակերպում և անցկացում. սպորտային ճամ
բարների ծառայություններ. գիտաժողով
ն երի
(սիմպոզիում
ն երի) կազմակերպում և անցկա
ցում. սպորտային միջոցառում
ն երի ժամկետ
ների պլանավորում. կրթության գիշերօթիկ
դպրոցներ. վարպետաց դաս երի կազմակեր
պում և անցկացում (ուսուցում). գեղեցկության
մրցույթների կազմակերպում. կրոնական կրթու
թյուն. պարահանդեսների կազմակերպում.
ներկայացում
ն երի կազմակերպում (իմպրեսա
րիոների ծառայություններ). սցենարներ գրելու
ծառայություններ, բացառությամբ գովազդա
յինի. տեսագրությունների մոնտաժում. գրքերի
և պարբերականների առցանց հրապարակում.
հրապարակում
ն եր էլեկտրոնային սեղանադիր
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ.
ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային առցանց հրապա
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րակում
ն երի տրամադրում. լուսանկարչական
ռեպորտաժներ. լուսանկարչություն. մասնագի
տական կողմ
ն որոշում (խորհուրդներ կրթության
կամ ուսուցման հարցերով). նորությունների
ծառայություններ.
իկրոֆիլմերի
ստեղծում.
համերգների կազմակերպում և անցկացում.
գեղագիրների ծառայություններ. հրապարա
կում
ն երի
մանրակերտում,
բացառությամբ
գովազդայինների. մարզիչների, դաս ուսույց
ների ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային
հրապարակների վարձույթ. մասնագիտական
վերապատրաստում. երաժշտական արտադ
րանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ.
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ բեռ
նելի երաժշտության առցանց տրամադրում. ոչ
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում.
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական ոչ
վիրտուալ ֆորում
ն երի կազմակերպում և անց
կացում. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
գրում. սիմուլ յատորի միջոցով մատուցվող ուսու
ցում. չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսա
նյութ ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով.
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի տրա
մադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառա
յության միջոցով. այկիդոյի ուսուցում. արվեստի
ստեղծագործությունների վարձույթ. լեռնային
զբոսաշրջության իրականացում զբոսավարի
ուղեկցությամբ. զգեստավորված դիմակահան
դեսների կազմակերպում զվարճությունների
համար. գեղարվեստի պատկերասրահների
կողմից ներկայացվող մշակութային, կրթա
կան կամ ժամանցային ծառայություններ. կինո
վարձույթ. նոու-հաու փոխանցում (ուսուցում).
հատուկ պահանջներով օգնականների կողմից
տրամադրվող կրթական ծառայություններ.
դրոնների օդանավավարման որակավորման
քննությունների անցկացման ծառայություններ.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով:
____________________
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(210) 20211036
(220) 11.05.2021
(730) Սուրեն Ալոյան, ՀՀ, Երևան, Կոմիտասի
պող., 16/4, բն. 4, AM
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատա
կալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ, պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր
երկար գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոն
ներ. կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկ
ներ. կոշկեղենի մետաղե եզրակներ. մորթիներ
(հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ.
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար.
կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրան
ներ (գրացիաներ). կոստյում
ն եր. պատրաստի
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներք
նազգեստ).
ականջակալներ
(հագուստ).
փողկապներ. կոշկերեսներ. սռնապաններ. բրի
ջիներ. տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների
համար. ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի
աստառներ (հագուստի տարրեր). շարֆ, կաշ
նե, վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային
շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. ներդիրներ
շապիկների համար. էսպադրիլներ. մորթե թիկ
նոցներ. բուտսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդրներ.
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.06.2021

գաբարդիններ
(հագուստ).
սեղմիրաններ
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ).
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքաժապա
վեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և
ուսերը. մարմ
ն ամարզական կոշկեղեն. մանտո.
անջրանցիկ հագուստ. զանգապաններ (տաք
գուլպաներ). ջերսի (հագուստ). շրջազգեստ
ներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ
(սպասավորների). սպորտային տրիկոտաժե
ղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ (հագուստ).
մուֆտաներ (հագուստ). առանց մատների ձեռ
նոցներ. տնային կոշիկներ. կնգուղով վերարկու
(թիկնոցներ). մուշտակներ. լողափի զգեստ
ներ. լողափի կոշիկներ. գրպաններ հագուստի
համար. պիժամաներ. զգեստներ. սաբո
ներ (կոշիկ). սանդալներ. կիսավարտիքներ.
կրծկալներ. վերարկուներ. կրունկներ կոշկե
ղենի համար. պատմուճաններ (պարեգոտներ).
ռանտեր կոշկեղենի համար. համազգեստ.
բրդյա բաճկոններ (հագուստ). բաճկոններ
(հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր (հագուստ).
լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. լողազ
գեստներ. բաղնիքի խալաթներ. մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. կոշկեղենի ներբաններ. կոշիկներ.
կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ էլեկտ
րական մուֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր
բութսերի համար. սպորտային բութսեր. գլխա
կապեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն. տակի
շրջազգեստներ. դահուկների կիսակոշիկներ.
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ մարմ
նամարզության համար. հագուստ արհեստա
կան կաշվից. կաշվե հագուստ. թիկնոցներ.
դիմակահանդեսի կոստյում
ն եր. սարիներ. կար
ճաթև (t-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապա
վենակապ փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. գոտիքսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկի
նակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ
քնելու համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստ
ներ. պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ.
հովարներ՝ որպես գլխարկներ. կիսատաբատ
ներ (ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ.
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկ
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ներ. քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. վար
սավիրական թիկնոց. կարատեի համազգեստ.
ձյուդոյի համազգեստ. մարմ
ն ամարզական կիպ
նստող զգեստ. կիմոնո. թևքերով մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. նիհարեցնող նյութեր պարունա
կող հագուստ. ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի
կրունկի պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկ
ներ. թաթմաններ. լատեքսային հագուստ.
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն կրծկալ
ներ. կարճ սռնապաններ.
դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդագ
րությունների փոխանցում. հեռուստահեռարձա
կում. հեռագրերի հաղորդում. հեռագրակապ.
հեռախոսակապ. բաժանորդային հեռագրա
կապի (տելեքսի) ծառայություններ. լրատվական
գործակալությունների ծառայություններ. մալու
խային հեռուստահեռարձակում. համակարգչի
միջոցով հաղորդագրությունների և պատկեր
ների փոխանցու. էլեկտրոնային նամակների
հաղորդում. ֆաքսիմիլային կապ. հեռահաղոր
դակցության ոլորտում տեղեկատվության տրա
մադրում. փեյջինգային ծառայություն (ռադիոյի,
հեռախոսի կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոց
ների օգտագործմամբ). հաղորդագրություն
ների փոխանցման ապարատուրայի վարձույթ.
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախ
տակ (հեռահաղորդակցական ծառայություն
ներ). ինտերնետին հեռահաղորդակցական
միացման ապահովում. հեռահաղորդակցա
կան միացում
ն երի և երթուղավորման ծառա
յություններ. հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ
մուտքի ապահովում. համացանցի հասանե
լիության ժամանակի վարձույթ. հեռուստա
խանութների ծառայություններ տրամադրող
հեռահաղորդակցական կապուղիների ապա
հովում. ինտերնետում բանավեճային համա
ժողով
ն երի
հասանելիության
ապահովում.
տվյալների հիմ
ն ապաշար մուտքի ապահովում.
ձայնային փոստի ծառայություններ. շնորհավո
րական բացիկների առցանց փոխանցում. թվա
յին ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում.
տեսակոնֆերանսների համար կապի ծառայու
թյունների տրամադրում. առցանց համաժողով
ների ապահովում, տրամադրում. տվյալների
հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. տեսահաղոր
դում ըստ պահանջի. փոդքասթի հաղորդում.
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դաս
41.
ակադեմիաներ (ուսուցում).
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. մրցույթ
ների կազմակերպում (ուսում
ն ական կամ
զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական
դաս տիարակություն. զվարճալի ռադիոհա
ղորդում
ն եր. տեքստային նյութերի հրապարա
կում, բացառությամբ գովազդային նյութերի.
կրթադաս տիարակչական ծառայություններ.
ձայնագրությունների վարձակալություն. կինո
ֆիլմերի վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն,
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի. մարմ
նամարզության ուսուցում. գրքերը դուրս տալու
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա
յություններ. գրքերի հրատարակում. ռադիո և
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի մոն
տաժում.
վարյետեների
ներկայացում
ն եր.
երաժշտասրահների ներկայացում
ն եր. նվա
գախմբերի ծառայություններ. թատերական
ներկայացում
ն եր. շոուների արտադրություն.
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդում
ն եր.
շարժական գրադարանների ծառայություններ.
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն
կամ կրթություն). կոլոքվիում
ն երի կազմակեր
պում և անցկացում. կոնֆերանսների կազ
մակերպում և անցկացում. վեհաժողով
ն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկա
ցում. դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. քննությունների անցկացում.
զվարճության ոլորտին վերաբերող տեղեկատ
վության տրամադրում. ցուցահանդեսների
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության
նպատակներով. առողջության ակումբների
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես մար
զում
ն եր). հանգստի ճամբարների ծառայություն
ներ (զվարճություններ). թատերականացված
ներկայացում
ն եր. կինոթատրոնների ծառայու
թյունների տրամադրում. նախադպրոցական
հաստատություններ (կրթություն). սպորտա
յին մրցում
ն երի կազմակերպում. ժամանցային
հանդիպում
ն երի ծրագրերի կազմում. գործ
նական հմտությունների ուսուցում (ցուցադրու
թանգարանների
թյուն).
ծառայություններ
(շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ). ձայնագ
րությունների ստուդիաների ծառայություններ.
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հանգստի վերաբերյալ տեղեկատվության տրա
մադրում. ստորջրյա սուզման հանդերձանքի
վարձույթ. սպորտային սաքավորում
ն երի վար
ձույթ, բացառությամբ տրանսպորտային միջոց
ների. մարզադաշտերի սարքավորում
ն երի
վարձույթ. տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ.
տեսաֆիլմերի վարձույթ. սեմինարների կազ
մակերպում և անցկացում. սպորտային ճամ
բարների ծառայություններ. գիտաժողով
ն երի
(սիմպոզիում
ն երի) կազմակերպում և անցկա
ցում. սպորտային միջոցառում
ն երի ժամկետ
ների պլանավորում. կրթության գիշերօթիկ
դպրոցներ. վարպետաց դաս երի կազմակեր
պում և անցկացում (ուսուցում). գեղեցկության
մրցույթների կազմակերպում. կրոնական կրթու
թյուն. պարահանդեսների կազմակերպում.
ներկայացում
ն երի կազմակերպում (իմպրեսա
րիոների ծառայություններ). սցենարներ գրելու
ծառայություններ, բացառությամբ գովազդա
յինի. տեսագրությունների մոնտաժում. գրքերի
և պարբերականների առցանց հրապարակում.
հրապարակում
ն եր էլեկտրոնային սեղանադիր
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ.
ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային առցանց հրապա
րակում
ն երի տրամադրում. լուսանկարչական
ռեպորտաժներ. լուսանկարչություն. մասնագի
տական կողմ
ն որոշում (խորհուրդներ կրթության
կամ ուսուցման հարցերով). նորությունների
ծառայություններ.
իկրոֆիլմերի
ստեղծում.
համերգների կազմակերպում և անցկացում.
գեղագիրների ծառայություններ. հրապարա
կում
ն երի
մանրակերտում,
բացառությամբ
գովազդայինների. մարզիչների, դաս ուսույց
ների ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային
հրապարակների վարձույթ. մասնագիտական
վերապատրաստում. երաժշտական արտադ
րանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ.
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ բեռ
նելի երաժշտության առցանց տրամադրում. ոչ
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում.
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական ոչ
վիրտուալ ֆորում
ն երի կազմակերպում և անց
կացում. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
գրում. սիմուլ յատորի միջոցով մատուցվող ուսու
ցում. չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսա
նյութ ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով.
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի տրա
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մադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառա
յության միջոցով. այկիդոյի ուսուցում. արվեստի
ստեղծագործությունների վարձույթ. լեռնային
զբոսաշրջության իրականացում զբոսավարի
ուղեկցությամբ. զգեստավորված դիմակահան
դեսների կազմակերպում զվարճությունների
համար. գեղարվեստի պատկերասրահների
կողմից ներկայացվող մշակութային, կրթա
կան կամ ժամանցային ծառայություններ. կինո
վարձույթ. նոու-հաու փոխանցում (ուսուցում).
հատուկ պահանջներով օգնականների կողմից
տրամադրվող կրթական ծառայություններ.
դրոնների օդանավավարման որակավորման
քննությունների անցկացման ծառայություններ.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով:
____________________

(210) 20211037
(220) 11.05.2021
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Սոնա
Բուլգադարյան Արթուրի, Երևան 0062, Նոր
Նորք, զանգվ. 2, Թոթովենց 3/2, բն. 53, AM
(540)

(511)
դաս
35. հագուստի խանութների
կողմից մատուցվող մանրածախ առևտրի
ծառայություններ:
____________________
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(210) 20211045
(220) 12.05.2021
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ,
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, 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 սպիտակուց.
արյունախառն երշիկ. արգանակներ. բաղադ
րություններ արգանակ պատրաստելու համար.
խավիար. պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային յուղ.
արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. սառեց
րած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած մանր
վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. ջեր
մային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարապատ
մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեցգետնան
մաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգե
տիններ. ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. մրգա
յին դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյա
յի հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. յու
ղային խառնուրդներ բուտերբրոդների համար.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմար
ներ. եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ.
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի հյու
թեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային լու
ծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստ
ներ (անկենդան). բեկոն, պահածոյացված
ոսպ. մարգարին. ցիտրուսային ջեմ. սննդային
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ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. անկեն
դան միդիաներ. 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 պատրաս
տելու համար. տոմատի խյուս. բանջարեղենա
յին աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային
աղցաններ. անկենդան սարդինա ձուկ. անկեն
դան սաղմոն. կենդանական սննդային ճար
պեր. անկենդան թյուննոս. տոմատի հյութ
սնունդ պատրաստելու համար. արևածաղկի
սննդային յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյաց
ված գետնասնկեր. անկենդան ընտանի թռչուն.
մրգակեղև.
ալգինատներ
խոհարարական
նպատակների համար. ծեծած նուշ. մշակված
գետնընկույզ. պահածոյացված սնկեր. կոկո
սի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. պահա
ծոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով
սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկենդան
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
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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. 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 թաղանթ
ներ եր
շի
կի հա
մար. կլիպ
ֆիսկ (աղը դրած և
չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային
փքաբլիթներ. մամլած մրգային մածուկ. սոյա
յի ծնեբեկ. սոյայի բլիթներ. տոֆուի բլիթներ.
թաժին մսով. ձկով կամ բանջարեղենով պատ
րաստված կերակուր. տեմպե. սատե. մշակված
բանջարեղեն. մշակված մրգեր. ռատատույ.
բադի կոնֆիներ. անդույետ. սպիտակ պուդինգ.
կասուլե. շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յու
ղաբլիթներ. օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով
տոլմա. բանջարեղենային խտածոներ սնունդ
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ
սնունդ պատրաստելու համար. հացին քսվող
սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-ագար
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խոհարարական նպատակների համար. անկեն
դան կակղամորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթ
նաթթվային ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի
ծաղիկներ. բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահա
ծոյացված կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղ
պեղ.
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. աղ սննդամթերքը պահածոյաց
նելու 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 (սուր
ճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկան
դակներ. 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
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
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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
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 հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված նաբաթ
շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային արտադ
րանք). 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. մրգա
յին դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային
բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք).
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գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլա
ներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձր ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմ
քով 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. գինե
քարաթթու խոհարարական նպատակների
համար. գլյուտենային հավելույթներ խոհա
րարական նպատակների համար. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկ
ներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած 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
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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 համեմունքներ.
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).
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
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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 33. անա
նու
խի թրմօ
ղի. սպիր
տա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվ
ն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. 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:
____________________

(210) 20211046
(220) 12.05.2021
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
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(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20211047
(220) 12.05.2021
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20211048
(220) 12.05.2021
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM

38
38

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.06.2021

(540)

(511)
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 (սուր
ճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկան
դակներ. 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
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
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համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով 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
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 հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված նաբաթ
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շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային արտադ
րանք). 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. 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. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձր ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմ
քով 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. գինե
քարաթթու խոհարարական նպատակների
համար. գլյուտենային հավելույթներ խոհա
րարական նպատակների համար. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկ
ներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
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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 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):
____________________

(210) 20211049
(220) 12.05.2021
(730) Ջիաննի Վերսաչե Ս.Ր.Լ., IT
(540)

40
40

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.06.2021

(511)
դաս
3. կոսմետիկական պարագաներ,
ներառյալ գիշերային և ցերեկային կրեմներ.
պատրաստուկներ դեմքի և մարմնի մաքրման
համար.
լոգանքի
փրփուր.
սափրվելու
փրփուր. պատրաստուկներ սափրվելուց հետո
օգտագործելու
համար.
դիմահարդարման
հիմքեր. փայլ շրթունքների համար. մոմանյութեր
(վաքսեր) մազերի հարդարման համար.
թարթիչների տուշ՝ ներկ. կոսմետիկական
դիմակներ. մատիտներ հոնքերի համար.
կոսմետիկական մատիտներ. լաքեր եղունգների
համար. հոտազերծիչներ տղամարդկանց և
կանանց համար. ձեռքի և մարմնի օճառներ.
շամպուններ. միջոցներ մազերը ներկելու
համար. լոսյոններ մազերի համար. լոսյոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
լաքեր մազերի համար. ատամնափոշիներ.
պարֆյումերիային արտադրանք. անուշաբույր
ջուր (օդեկոլոն). նարդոսի ջուր. բուրավետ
ջուր և եթերային յուղեր տղամարդկանց և
կանանց անձնական օգտագործման համար.
հիմքեր ծաղկային օծանելիքների համար.
կոսմետիկական
միջոցներ
արևայրուքի
համար. կոսմետիկական պատրաստուկներ
լոգանքի համար. ոչ բուժական մաքրող
միջոցներ անձնական հիգիենայի համար.
հոտազերծիչներ անձնական օգտագործման
համար. կոսմետիկական միջոցներ մաշկի
խնամքի համար. դիմահարդարման պատրաս
տուկներ. պատրաստուկներ մաքրելու համար.
պատրաստուկներ սափրվելու համար. արդու
զարդի
պարագաներ.
պատրաստուկներ
դիմահարդարանքը
հեռացնելու
համար.
հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ:
____________________

(210) 20211051
(220) 13.05.2021
(730) Արթուր Արսենյան, Երևան, Արամի 48, բն.
66, AM
(540)
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(511)
դաս
33. գինիներ. բրենդի. օղի. ռոմ.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
վիսկի. լիկյորներ. ջին. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. դառը թրմօղիներ.
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ. ապե
րիտիֆներ. սիդրեր. տանձի սիդր. բալի օղի.
սպիրտային ըմպելիքներ. գինի խաղողի
չանչերից. սպիրտային լուծամզուքներ:
____________________

(210) 20211052
(220) 13.05.2021
(730) «Գոլդեն Փելիս» հյուրանոց» ՍՊԸ, Երևան,
Ազատության 2/2, AM
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20211053
(220) 13.05.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտավազդ
Սարգսյան, Երևան, Սեբաստիա 141, բն. 19, AM
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր, այն է՝ բջջային հեռա
խոսների և դրանց աքսեսուարների առևտուր:
____________________

(210) 20211054
(220) 13.05.2021
(730) «Ոստան գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ,
Երևան 0027, Մալաթիա-Սեբաստիա, Իսակովի
83, AM

41
41

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.06.2021

(540)

(511)
դաս 33. գինիներ. բրենդի:
____________________

(210) 20211055
(220) 13.05.2021
(730) Բլուփրինթ Մեդիսինս Քորփորեյշն, US
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
քաղցկեղը բուժելու համար:
____________________

(210) 20211058
(220) 13.05.2021
(730) Նարեկ Ռոբերտի Ասրյան, ՀՀ, Երևան,
Ռուբինյանց 17, բն. 6, AM
(540)

(511)
դաս 18. ալպենշտոկներ. կենդանիների
կաշիներ. օղակներ հովանոցների համար. թամ
բերի հիմ
ն ակմախքներ. շնակապեր. թամբերի
ամրակապեր. անձրևի կամ արևի հովանոցների
ճաղեր. անգազանցիկ թաղանթներ կենդանի
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ների աղիքներից. քսակներ. ձիասարքի լկամ
ներ. փոկեր ռազմական հանդերձանքի համար.
թղթապանակներ երաժշտական նոտաների
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալո
վի ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի
կամ արևի հովանոցների հիմ
ն ակմախքներ.
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).
դպրոցական պայուսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. կաշեստվարաթուղթ. բոլո
րագլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ
ձիերի համար. ձիու ծածկոցներ. շևրո (փա
փուկ այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական
սնդուկներ. վզնոցներ կենդանիների համար.
կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ. փոկեր լծա
սարքի համար. կաշեփոկեր թամբագործական
իրերի համար (փոկային շինվածքներ). փոկեր
չմուշկների համար. կաշեփոկիկներ. ուղղան
կյուն մեջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատ
ներ). չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի.
կահույքի կաշվե հարդարանք. արհեստական
կաշի. հովանոցներ. ուսափոկերով համակներ
երեխաներ կրելու համար. ռետինե դետալ
ներ ասպանդակների համար. ասպանդակի
փոկեր. կաշվե պայուսակներ փականագոր
ծական գործիքների համար. մտրակներ. կերի
տոպրակներ. պատյաններ անձրևի հովանոց
ների համար. զսպանների կաշվե պատյաններ.
ձիերի ծնկակալներ. ծածկոցներ կենդանիների
համար. լծասարքեր կենդանիների համար.
ձիերի աչքակալներ (լծասարք). ձգափոկեր
(լծասարք). թիկնապայուսակներ. ձիերի երա
սանակներ. բռնակներ գավազանների համար.
բազմաճյուղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր.
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). կանա
ցի պայուսակների հիմ
ն ակմախքներ. արևի
հովանոցներ. մորթեղեն. բռնակներ հովա
նոցների համար. դրամապանակներ. անվա
վոր տնտեսական պայուսակներ. տնտեսական
պայուսակներ. սանձեր. տափակ ճամպրուկ
ներ փաստաթղթերի համար. պայուսակներ
ալպինիստների համար. տուրիստական պայու
սակներ. ծովափի պայուսակներ. կանա
ցի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. կաշվե
պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթա
վորման համար. կաշվե թամբակալներ. ձիա
թամբեր. կաշեգործական - թամբագործական
իրեր. թղթապայուսակներ (կաշեգալանտե
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րեա). ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր
(կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակ
ներ ճամպրուկների համար. կաշվե փականներ
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից
արկղեր. մետաղ յա օղակներից պատրաստված
քսակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե տու
փեր. ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի).
դատարկ պիտույքատուփեր հարդարանքի
իրերի համար. թավշակաշի, բացառությամբ
մաքրելու համար օգտագործվողների. կաշվե
սրակալներ, սուսերի ուսակապեր. թամքատա
կեր ձիերի համար. ֆիբրից տուփեր, արկղեր և
սնդուկներ. կռնապայուսակներ. պորտպլեդներ.
երասաններ (լծասարք). բանալիների պատյան
ներ. տնտեսական մթերացանցեր. տափակ
ճամպրուկներ. կահույքի կաշվե պաստառներ.
ձիաթամբերի տակ դրվող փափուկ տակդիր
ներ. սպորտային պայուսակներ. ասպանդակ
ներ. հեծելասարքերի լրակազմեր. պայտեր.
մանկական լանջագոտիներ. լանջակապեր երե
խաներ կրելու համար. կենգուրու պայուսակներ
երեխաներ կրելու համար. պայուսակներ. կրե
դիտ քարտերի պատյաններ (դրամապանակ
ներ). այցեքարտերի պատյաններ. ռանդոսերու
(ճապոնական դպրոցական կռնապայուսակ).
ուղեբեռների հաշվեպիտակներ. ձիերի մեջքը
պահպանող, թամբի տակ գցվող գորգեր.
կաշվե պիտակներ. բռնակներ տնտեսական
պայուսակները և տոպրակները տեղափոխե
լու համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր
ճամպրուկներ. խուրջիններ. հագուստ ընտանի
կենդանիների համար. սանձեր քայլելիս երե
խաներին պահելու համար. շարժիչավոր ճամպ
րուկներ. ուղեբեռի տեսակավորման համար
հարմարեցվող պայուսակներ. կոնֆերանսների
համար նախատեսված թղթապանակներ. զբո
սանքի ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.
դաս
25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպա
ների կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ.
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ).
կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. տրիկոտաժե
ղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ.
կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). քրտնակալ
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ներ. տաբատակալներ. քուղերով կիսակոշիկ
ներ. հագուստի օձիքներ. կաշնեներ. լիֆեր.
բռնցքամարտիկների վարտիքներ. թասակ
ներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի ներք
նազգեստ).
ներքնազգեստ.
գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ. պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճագուլ
պաների համար. կախակապեր. կապեր երկար
գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր. միջա
տակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոններ.
կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկներ.
մետաղե եզրակ կոշիկների համար. մորթիներ
(հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ.
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար.
կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրան
ներ (գրացիաներ). կոստյում
ն եր. պատրաստի
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներքնազ
գեստ). ականջակալներ (հագուստ). փողկապ
ներ. կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ.
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների համար.
վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). պատ
րաստի աստառներ (հագուստի տարրեր).
վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ.
ներդիրներ շապիկների համար. էսպադրիլներ.
մորթե թիկնոցներ. բուտսեր (ֆուտբոլային).
ցիլինդրներ. գաբարդիններ (հագուստ). սեղ
միրաններ (ներքնազգեստ). գոտիներ (ներք
նազգեստ). կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ.
փողքաժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում
է պարանոցը և ուսերը. մարմ
ն ամարզական
կոշիկներ. մանտո. անջրանցիկ հագուստ.
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ
կոճերից մինչև ծնկները). հագուստ ջերսիից.
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ).
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոց
ներ (հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). օրարի
(եկեղեցական հագուստ). առանց մատների
ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղեցական գլխարկ).
տնային կոշիկներ. կնգուղով վերարկու (թիկ
նոցներ). մուշտակներ. լողափի զգեստներ.
լողափի կոշիկ. գրպաններ հագուստի համար.
պիժամաներ. զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ).
սանդալներ. կիսավարտիքներ. կրծկալներ.
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վերարկուներ.
կոշիկների
կրնկատակեր.
պատմուճաններ
(պարեգոտներ).
ռանտեր
կոշիկների համար. համազգեստ. բրդյա բաճ
կոններ (հագուստ). բաճկոններ (հագուստ).
թղթե հագուստ. քողեր (հագուստ). լողագլ
խարկներ. լողավարտիքներ. լողազգեստներ.
բաղնիքի խալաթներ. մանկական կրծկալներ,
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների.
ներբաններ. կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային
կոշիկներ. ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի
համար. սեպեր բուտսերի համար. սպորտա
յին կիսակոշիկներ. գլխակապեր (հագուստ).
գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ.
դահուկների կիսակոշիկներ. կանացի ներք
նաշապիկներ (կոմբինացիա). բոդի (կանացի
ներքնազգեստ). բանդանաներ (պարանոցի
թաշկինակներ). հագուստ մարմ
ն ամարզիկների
համար. հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե
հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոս
տյում
ն եր. սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկա
ներ. չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ
լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. ձկնորսա
կան բաճկոններ. գոտի-քսակներ (հագուստ).
կրծքի գրպանի թաշկինակներ. թղթե գդակներ
(հագուստ). դիմակներ քնելու համար. կիսատա
բատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ. սարոնգ
ներ. դահուկորդների ձեռնոցներ. լեգինսներ
(շալվար). սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ).
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե
ոտնաման). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող կարճագուլ
պաներ. վարսավիրական թիկնոց. կարատեի
համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. մարմ
ն ա
մարզական կիպ նստող զգեստ. կիմոնո. թևքե
րով մանկական կրծկալներ, բացառությամբ
թղթից պատրաստվածների. նիհարեցնող նյու
թեր պարունակող հագուստ. ասեղնագործ
հագուստ. կոշիկի կրունկի պաշտպանիչ հար
մարանքներ. գլխարկներ. թաթմաններ:
____________________

(210) 20211059
(220) 13.05.2021
(730) «Սմարտ ստարտ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0002,
Կենտրոն, Մոսկովյան 31, շ. 78Ա, AM
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(540)

(511)
դաս
41. ակադեմիաներ (ուսուցում).
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգի
ների
ծառայություններ.
զվարճությունների
ծառայություններ. մրցույթների կազմակեր
պում (ուսում
ն ական կամ զվարճալի). հեռակա
ուսուցում. ֆիզիկական դաս տիարակություն.
զվարճալի
ռադիոհաղորդում
ն եր.
տեքս
տային նյութերի հրապարակում, բացառու
թյամբ գովազդային նյութերի. կրթադաս
տիարակչական ծառայություններ. ֆիլմերի
արտադրություն, բացառությամբ գովազդա
յին ֆիլմերի. մարմ
ն ամարզության ուսուցում.
գրքերը դուրս տալու հնարավորությամբ գրա
դարանների ծառայություններ. գրքերի հրա
տարակում. թատերական ներկայացում
ն եր.
շոուների արտադրություն. հեռուստատեսային
զվարճալի հաղորդում
ն եր. շարժական գրադա
րանների ծառայություններ. ակումբների ծառա
յություններ (զվարճություն կամ կրթություն).
կոլոքվիում
ն երի կազմակերպում և անցկացում.
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկա
ցում. վեհաժողով
ն երի (կոնգրեսների) կազմա
կերպում և անցկացում. կրթության ոլորտին
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
քննությունների անցկացում. զվարճության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. ցուցահանդեսների կազմակերպում
մշակութային կամ կրթության նպատակնե
րով. հանգստի ճամբարների ծառայություններ
(զվարճություններ). թատերականացված ներ
կայացում
ն եր. նախադպրոցական հաստատու
թյուններ (կրթություն). սպորտային մրցում
ն երի
կազմակերպում. գործնական հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ). հանգստի վերաբերյալ տեղե
կատվության
տրամադրում.
սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային ճամ
բարների ծառայություններ. գիտաժողով
ն երի
(սիմպոզիում
ն երի) կազմակերպում և անցկա
ցում. կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վար
պետաց դաս երի կազմակերպում և անցկացում
(ուսուցում). սցենարներ գրելու ծառայություն
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ներ, բացառությամբ գովազդայինի. գրքերի և
պարբերականների առցանց հրապարակում.
մասնագիտական կողմ
ն որոշում (խորհուրդ
ներ կրթության կամ ուսուցման հարցերով).
միկրոֆիլմերի ստեղծում. համերգների կազ
մակերպում և անցկացում. մարզիչների, դաս
ուսույցների ծառայություններ (ուսուցում). մաս
նագիտական վերապատրաստում. դպրոցների
կողմից մատուցվող կրթական ծառայություն
ներ. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորում
ն երի կազմակերպում
և անցկացում. զգեստավորված դիմակահան
դեսների կազմակերպում զվարճությունների
համար. գեղարվեստի պատկերասրահների
կողմից ներկայացվող մշակութային, կրթական
կամ ժամանցային ծառայություններ. նոու-հա
ուի փոխանցում (ուսուցում). հատուկ պահանջ
ներով օգնականների կողմից տրամադրվող
կրթական
ծառայություններ.
կինոֆիլմերի
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների
նպատակներով:
____________________

(210) 20211060
(220) 14.05.2021
(730) Սուրեն Ալոյան, ՀՀ, Երևան, Կոմիտասի
պող., 16/4, բն. 4, AM
(540)

(511)
դաս 14. կրծքանշաններ ազնիվ մետաղ
ներից.
դաս 16. գրենական պիտույքներ. թղթա
գրենական ապրանքներ.
դաս 25. հագուստ. պատրաստի հագուստ.
դաս 26. տարբերանշաններ, ոչ ազնիվ
մետաղներից.
դաս
41. մրցույթների կազմակերպում
(ուսումնական կամ զվարճալի). հեռակա
ուսուցում. տեքստային նյութերի հրապա
րակում, բացառությամբ գովազդային նյութերի.
կրթադաս տիարակչական ծառայություններ.
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կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկա
ցում. կրթության ոլորտին վերաբերող տեղեկա
տվության
տրամադրում.
քննությունների
անցկացում. սպորտային մրցումների կազ
մակերպում.սեմինարների կազմակերպում և
անցկացում:
____________________

(210) 20211061
(220) 14.05.2021
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
ՀՀ, Արարատ 0607, Արարատ Թևոսյան փ., տ.
43, AM
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. 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) 20211062
(220) 14.05.2021
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(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
ՀՀ, Արարատ 0607, Արարատ Թևոսյան փ., տ.
43, AM
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. 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) 20211063
(220) 14.05.2021
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ, Տավուշի
մարզ, ք.Դիլիջան, Օրջոնիկիձեի 66, AM
(540)
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(511)
դաս 32. ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային
ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. լիմոնադներ.
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գազավորված
ջուր. զովացուցիչ ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20211064
(220) 14.05.2021
(730) Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ, ՀՀ,
Արարատի մարզ, ք. Մասիս 0802, Հրանտ
Վարդանյան 10, AM
(540)

(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
լուցկիներ. սիգարների և սիգարետների
համար մուշտուկների սաթե ծայրապանակներ.
ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ. սիգարետների
ծայրապանակներ. ֆիլտրեր սիգարետների
համար. վառիչներ ծխողների համար. գազի
բալոններ վառիչների համար. ծխամորճեր.
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող թուղթ
ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ.
սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
մուշտուկներ
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական
նպատակների համար.սիգարետներ, ծխա
գլանակներ.
գրպանի
հարմարանքներ
ծխախոտերը
փաթաթելու
սիգարետները,
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
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ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի
համար.
քթախոտ.
ծխախոտատուփեր.
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ. թքամաններ
ծխախոտի
համար.
խոնավարարներով
տուփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրո
նային սիգարետների համար. ծխողների
համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղե
րից. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
սիգարետների վառիչների համար հարմա
րեցված
պատրույգներ.
նարգիլեներ.
պիտույք
ներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նար
գիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու նյութեր /պարագաներ/.ծխախոտի և
մելասի անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի
մեջ օգտագործման համար:
____________________

(210) 20211065
(220) 14.05.2021
(730) Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ, ՀՀ,
Արարատի մարզ, ք. Մասիս 0802, Հրանտ
Վարդանյան 10, AM
(540)
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(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
լուցկիներ. սիգարների և սիգարետների
համար մուշտուկների սաթե ծայրապանակներ.
ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ. սիգարետների
ծայրապանակներ. ֆիլտրեր սիգարետների
համար. վառիչներ ծխողների համար. գազի
բալոններ վառիչների համար. ծխամորճեր.
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող թուղթ
ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ.
սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
մուշտուկներ
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական
նպատակների
համար.սիգարետներ,
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը
փաթաթելու
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի
համար.
քթախոտ.
ծխախոտատուփեր.
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ. թքամաններ
ծխախոտի
համար.
խոնավարարներով
տուփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
ծխողների
համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի
բուրավետարարներ,
բացի
եթերային
յուղերից.
էլեկտրոնային
սիգարետների
բուրավետարարներ,
բացի
եթերային
յուղերից. սիգարետների վառիչների համար
հարմարեցված պատրույգներ. նարգիլեներ.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու նյութեր /պարագաներ/.ծխախոտի և
մելասի անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի
մեջ օգտագործման համար:
____________________
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(210) 20211066
(220) 14.05.2021
(730) Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ, ՀՀ,
Արարատի մարզ, ք. Մասիս 0802, Հրանտ
Վարդանյան 10, AM
(540)

(511)
դաս 34. ապ
րանք
նե
րը և (կամ) ծա
ռա
յությունները\r\Չմշակված և մշակված ծխա
խոտ. լուցկիներ. սիգարների և սիգարետների
համար մուշտուկների սաթե ծայրապանակներ.
ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ. սիգարետ
ների ծայրապանակներ. ֆիլտրեր սիգարետ
ների համար. վառիչներ ծխողների համար.
գազի բալոններ վառիչների համար. ծխամոր
ճեր. ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ.
սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկ
ղեր սիգարների համար. արկղեր սիգարետ
ների, ծխագլանակների համար. մուշտուկներ
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչ
ներ պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական
նպատակների համար.սիգարետներ, ծխագ
լանակներ. գրպանի հարմարանքներ սիգա
րետները, ծխախոտերը փաթաթելու համար.
մուշտուկներ սիգարետների համար.սիգարետի
մուշտուկների ծայրապանակներ. ծխախոտա
թուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը մաքրելու
հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու խոտա
բույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար. լուցկի
ների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի համար.
քթախոտ. ծխախոտատուփեր. լուցկու տու
փեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի
համար. խոնավարարներով տուփեր սիգար
ների համար. էլեկտրոնային սիգարետներ.
հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետ
ների համար. ծխողների համար բերանի ցողա
ցիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի
եթերային յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետ
ների բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. սիգարետների վառիչների համար
հարմարեցված պատրույգներ. նարգիլեներ.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողե
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րով ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու նյութեր /պարագաներ/.ծխախոտի և
մելասի անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի
մեջ օգտագործման համար:
____________________

(210) 20211067
(220) 14.05.2021
(730) «Առողջապահական իրավունքի կենտրոն»
ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն թաղ. 1, 6/47, AM
(540)

(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա
կանության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցված
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի
կարիքները
հոգալու
համար.
իրավաբանական
հետազոտություններ.
դատարանում իրավունքների ներկայացում.
իրավա
բանական
փաստաթղթերի
նախա
պատրաստում. իրավաբանական կառավարում.
իրավաբանական հսկողության ծառայություն
ներ. փաստաբանական ծառայություններ:
____________________

(210) 20211068
(220) 14.05.2021
(730) «Առողջապահական իրավունքի կենտրոն»
ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն թաղ. 1, 6/47, AM
(540)
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(511)
դաս
45. իրավաբանական ծառայու
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանու
թյան համար. այլ անձանց կողմից մատուցված
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար. իրավա
բանական հետազոտություններ. դատարանում
իրավունքների ներկայացում. իրավաբանական
փաստաթղթերի նախապատրաստում. իրա
վաբանական կառավարում. իրավաբանական
հսկողության ծառայություններ. փաստաբանա
կան ծառայություններ:
____________________

(210) 20211069
(220) 14.05.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վիգեն Գրիգորյան
Վազգենի, ՀՀ, Լոռի, ք. Տաշիր, Գրիբոյեդովի
փ., տ. 4, AM
(540)

(511)
դաս
35. սուպերմարկետների կողմից
մատուցվող մանրածախ և մեծածախ առևտրի
ծառայություններ։
____________________

(210) 20211070
(220) 14.05.2021
(730) «Քար-իքս» ՍՊԸ, Երևան, Սարի թաղի փ.
2, տուն 37, AM
(540)
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(511)
դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների
ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս
անդրադարձնող սկավառակներ տրանսպոր
տային վթարները կանխելու համար. դժբախտ
պատահարներից պաշտպանության անհատա
կան միջոցներ. դժբախտ պատահարներից,
ճառագայթումից և կրակից պաշտպանող
հագուստ. էլեկտրական կուտակիչներ տրանս
պորտային միջոցների համար. կուտակիչների
բանկաներ.
էլեկտրական
կուտակիչների
պատյաններ. կուտակչային մարտկոցների
խտաչափներ. ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղ
ներ. տագնապի ազդաս արքեր. ձայնային
ազդանշանային սարքեր. ձայնահաղորդիչներ.
ձայնագրման սկավառակներ. խոսափողեր.
ճառագայթաչափներ. գումարման սարքեր.
գազախտաչափներ.
լուսախոշորացուցիչներ.
երկաթուղային ուղեփոխ սլաքների հեռակառա
վարման էլեկտրադինամիկական ապարա
տուրա. մագնիսներ. էլեկտրամագնիսների
կոճեր. օդի բաղադրության անալիզի ապա
րատներ. վթարային ազդաս արքեր. սպիրտա
չափներ. շարժաքանոններ. սննդամթերքի և
կերերի անալիզի սարքեր. էլեկտրական հեռա
վառոցքային ապարատներ. վառոցքի համա
կարգերի
մարտկոցներ.
բարձրաչափներ.
դժբախտ
պատահարներից
պաշտպանող
ասբեստե գործվածքից ձեռնոցներ. կրակից
պաշտպանող հագուստ ասբեստե գործվածքնե
րից. ամպերաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ.
էլեկտրոնային ուժեղարար լամպեր. հողմաչափ
ներ. տրամաչափիչ օղեր. կրակմարիչներ.
անոդներ. անոդային մարտկոցներ. ալեհավաք
ներ. հակաշլացման լուսապաշտպան ապակի
ներ.
սաղավարտների
հովարներ.
խանգարումապաշտպան սարքեր (էլեկտրակա
նություն). տրանսֆորմատորներ (էլեկտրակա
նություն). բացվածքաչափներ (օպտիկական).
դրամ
ն երը հաշվելու և տեսակավորելու մեքենա
ներ. բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն).
տեղագրական գործիքներ. չափիչ ժապավեն
ներ. օբյեկտիվ
ն եր աստղալուսանկարչության
համար. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. ուսուց
ման տեսալսողական միջոցներ. կանխավճա
րով աշխատող երաժշտական ավտոմատներ.
կանխավճարով աշխատող ավտոմատների
մեխանիզմ
ն եր. ժետոնով աշխատող ապարատ
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ների մեխանիզմ
ն եր. տրամաչափիչներ. համե
մատիչներ.
հրդեհի
ազդանշանիչներ.
ավտոմեքենայի անվադողերում ցածր ճնշման
ավտոմատ ցուցիչներ. հատուկ պաշտպանիչ
կոմբինեզոններ օդաչուների համար. վթարային
էլեկտրական զանգեր. ձողիկներ ստորգետնյա
ջրերի աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու
համար. փրկարարական լաստեր. կշեռքներ.
օդերևութաբանական զոնդ-գնդեր. մագնիսա
կան ժապավենների մագնիսաթափման սար
քեր.
մագնիսական
ժապավենների
վրա
գրանցման սարքեր. մագնիսական ժապավեն
ներ. ճնշաչափներ. կշռման սարքավորանք.
հարթակավոր
կշեռքներ.
հրդեհաշիջման
ժամանակ օգտագործվող հարվածող հարմա
րանքներ. լիցքավորող սարքեր էլեկտրական
կուտակիչների համար. բետատրոններ. տոմ
սերի վաճառքի ավտոմատներ. բարձրախոս
ների
պատյաններ.
մակրոոսպնյակներ,
հավելադիր ոսպնյակներ. ծայրային կցորդիչ
ներ (էլեկտրականություն). ճնշման ցուցիչխցաններ
փականների
համար.
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. ճյուղա
վորման տուփեր (էլեկտրականություն). նվա
սպիրտային
գարկիչների
տոնարմ
ն եր.
հարթաչափներ. գրասենյակային սարքավո
րանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ.
էլեկտրական
մալուխների
պարուտակներ.
շրջանակներ դիապոզիտիվ
ն երի ( պատկեր
ների) համար. հաշվիչ սկավառակներ, լոգա
րիթմական
շրջանաձև
քանոններ.
լոգարիթմական քանոններ. հաշվասարքեր.
բացովի տրամաչափիչներ. ձևանմուշներ (չա
փիչ գործիքներ). լուսապատճենման ապարատ
ներ. կինոնկարահանման խցիկներ. մազական
խողովակներ. ձայնագրությունների կրիչներ.
պաշտպանիչ սաղավարտներ. շնչադիմակներ,
բացառությամբ արհեստական շնչառության
համար նախատեսվածների. եռակցողի դիմա
պանակներ. ակնոցների շղթաներ. ջերմակար
գավորման
սարքեր.
լուսանկարչական
լաբորատորիաներ. ստուգիչ-չափիչ սարքեր
շոգեկաթսաների համար. չորացուցիչներ (լու
սանկարչություն). կինոֆիլմերի (կինոժապա
վենների)
մոնտաժման
հարմարանքներ.
տպասխեմաներ. լուսաազդանշային (առկայծու
մային) ապարատներ. ազդանշանային զանգեր.
մանրադիտակների առարկայական ապակի
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ների պատյաններ. էլեկտրական կոլեկտորներ.
արտադրական գործընթացների հեռակառա
վարման էլեկտրական տեղակայանքներ. փակ
անջատիչներ (էլեկտրականություն). կոմուտա
տորներ. ծովային կողմ
ն ացույցներ. օկուլ յարներ
(ակնապակիներ). ջուլհակային խոշորացույց
ներ. քայլաչափներ. հաշվիչներ. մետրոնոմ
ն եր.
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրահա
ղորդիչներ. էլեկտրական մայրուղիներ. էլեկտ
րական
շղթայի
գործարկիչներ.
գծային
միացիչներ (էլեկտրականություն). միացման
տուփեր (էլեկտրականություն). կոմուտացման
վահաններ. էլեկտրական հպակներ. նամակա
նիշներով վճարում
ն երի վերահսկողության
ապարատներ. Էլեկտրական կարգավորող
սարքեր. հսկողության էլեկտրական սարքավո
րում
ն եր, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների. տրանսպորտային
միջոցների արագությունը վերահսկող սարքեր.
Էլեկտրական կերպափոխիչներ. լուսապատ
ճենման սարքեր (լուսանկարչական, էլեկտրաս
տատիկ, ջերմային). ակնոցների նրբաքուղեր.
թորանոթներ. թորանոթները պահող հարմա
րանքներ. ուղղիչ ոսպնյակներ (օպտիկա).
օբյեկտիվ
ն եր (ոսպնյակներ) (օպտիկա). տիեզե
րագրական գործիքներ. կոստյում
ն եր ջրասու
զակության համար. կոմուտացման էլեկտրական
ապարատներ. էլեկտրական փոխարկիչներ.
սահմանափակիչներ
(էլեկտրականություն).
խցակի էլեկտրական երկժանիներ. հոսանքի
ուղղիչներ. ռեդուկտորներ (էլեկտրական). դեր
ձակների մետրեր. հալքանոթներ (լաբորատոր).
կաշիների հաստությունը չափող սարքեր. ցիկ
լոտրոններ. կեղծ դրամ
ն երի դետեկտորներ.
փականակներն իջեցնող մեխանիզմ
ն եր (լու
սանկարչություն). խտաչափներ. մուլտիպլիկա
ցիոն
ֆիլմեր.
լաբորատոր
տակդիրներ.
մետաղադետեկտորներ
արդյունաբերական
կամ ռազմական նպատակների համար. սոնար
ներ. դետեկտորներ. լուսանկարչական փական
մեմբրաններ
ներ.
(ակուստիկա).
դիապոզիտիվ
ն երի կենտրոնադրման սարքեր.
լուսանկարչական ապարատներ. դիապոզի
տիվ
ն եր (լուսանկարչություն). դիասկոպներ.
հեռավորություն չափող սարքեր. դիկտոֆոն
ներ. դիֆրակցիոն ապարատներ (մանրազննու
բարձրախոսներ.
թյուն).
էլեկտրական
ապահովիչներ. նվագարկիչներ. մանրադի
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տակներ. հեռաձայնագրման սարքեր. հեռա
չափներ
(սարքեր).
բաշխիչ
վահաններ
(էլեկտրականություն). բաշխիչ կառավարակե
տեր (էլեկտրականություն). չափակարկիններ.
չափիչներ. չափիչ սարքեր. դինամոմետրեր
(ուժաչափներ). ջրի մակարդակի ցուցիչներ.
հրշեջային փրկասանդուղքներ. բռնկումային
լամպեր (լուսանկարչություն). հեռախոսափո
ղեր. ֆլուորեսցենտող (լուսածոր) էկրաններ.
պրոյեկցիոն էկրաններ. աշխատողների դեմքը
պաշտպանող վահաններ. էկրաններ (լուսան
կարչություն). լուսանկարչության մեջ օգտա
գործվող չորացման հարմարանքներ. հոսանքի
կորստի. էլեկտրահաղորդագծեր. կառավար
ման վահաններ (էլեկտրականություն). գալվա
նական
տարրեր.
էլեկտրական
գծերի
միացքներ. էլեկտրական միացքներ. էլեկտրա
կան ռելեներ. էլեկտրոլիտային վաննաներ.
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ.
ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ). ակուստիկ
սկավառակները մաքրելու հարմարանքներ.
ձայնագրման ժապավեններ. տրանսպորտային
միջոցների անցած տարածության (կմ, մղոն)
հաշվիչներ. կոճեր (լուսանկարչության). մեխա
նիկական ցուցանակներ. էպիդիասկոպներ.
փորձանոթներ. հավասարակշռման սարքեր.
թերմոստատներ (ջերմապահպանիչներ). էրգա
չափներ. նյութերը փորձարկելու մեքենաներ և
սարքեր. ձվադիտակներ. ցուցիչներ. բենզինի
մակարդակի ցուցիչներ. կայծմարիչներ. լուսան
կարչական ապարատների և լուսանկարչական
պարագաների հատուկ պատյաններ. ապարա
տուրա անալիզների համար, բացառությամբ
բժշկականի. բեկումաչափներ. լուսակայացույց
ներ (լուսավորվածության չափիչներ). հաշիվ
ները դուրս գրելու սարքեր. խմորման
ապարատներ (լաբորատոր սարքեր). երկաթու
ղային տրանսպորտում անվտանգություն ապա
հովող
սարքեր.
էլեկտրահաղորդալարեր.
մագնիսական լարեր. ուղղալարի ծանրոցներ.
ուղղալարեր. ցանցեր դժբախտ դեպքերից
պաշտպանելու համար. փրկարարական ցան
ցեր. բրեզենտ փրկարարական աշխատանք
ների համար. ժապավեններ կտրելու սարքեր.
շնչադիմակների զտիչներ. լուսանկարչությու
նում օգտագործվող զտիչներ. լիցքավորող սար
կուտակիչների
քեր
համար.
բարձր
հաճախականության ապարատուրա. հաճա
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խաչափներ. հալուն ապահովիչներ. ռադիոսար
քեր. գալենիտային բյուրեղներ (դետեկտորներ).
գալվանական
տարրերի
մարտկոցներ.
դժբախտ պատահարներից պաշտպանող ձեռ
նոցներ. ջրասուզակների ձեռնոցներ. ռենտգե
նյան ճառագայթումից պաշտպանող ձեռնոցներ
արդյունաբերական նպատակների համար.
գազաանալիզարարներ. գազաչափներ (չափիչ
գործիքներ). երկրաբաշխական սարքեր և գոր
ծիքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական գործիքներ),
մակարդակաչափ ցցանիշներ. լուսանկարները
չորացնող սարքեր. լուսանկարչական փայլար
կիչներ. քանոններ (չափիչ գործիքներ). աստի
ճանավորված ապակե անոթներ. ռաստրեր
(պատկերացանցեր)
լուսատպվածքների
համար. էլեկտրական կուտակիչների թիթեղ
ների ցանցեր. կրակից պաշտպանող հագուստ.
ընդունիչներ (ձայնա- և տեսա-). արևագրիչներ.
հոլոգրամ
ն եր. խոնավաչափներ. էլեկտրական
լարերի նույնականացման ջղեր. էլեկտրական
լարերի նույնականացման պարուտակներ.
փրկարարական սարքավորում
ն եր. հրշեջ փող
րակների ծայրապանակներ. հրշեջ ավտոմեքե
նաներ.
հրշեջ
պոմպեր.
թեքաչափներ.
սակահաշվիչներ. քանակի ցուցիչներ. վակուու
մաչափներ. արագաչափներ. ինդուկտիվության
կոճերի
միջաձողեր
(էլեկտրականություն).
խարիսխներ (էլեկտրականություն). տեղեկատ
վության մշակման սարքեր. հայելիներ զննման
աշխատանքների համար. խոսակցական ապա
րատներ. լուսանկարչական թիթեղների տու
փեր. կերպափոխիչներ (էլեկտրականություն).
իոնարարներ, բացառությամբ օդը մշակելու
համար օգտագործվողների. դռան օպտիկա
կան դիտանցքեր (խոշորացուցիչ ոսպնյակներ).
հարմարանքներ զգեստների ներքևի մասը
շտկելու համար. հատուկ կահույք լաբորատորի
աների համար. կաթնախտաչափներ. կաթնա
չափներ.
լամպեր
լուսանկարչական
լաբորատորիաների
համար.
օպտիկական
համակարգով լապտերներ. &amp;quot;Մոգա
կան&amp;quot; լապտերներ. ազդանշանային
լապտերներ. լազերներ, բացառությամբ բժշկա
նպատակներով
կան
օգտագործվողների.
օպտիկական ոսպնյակներ. գրասենյակային
կշեռքներ նամակների համար. լագեր (չափիչ
գործիքներ). խորաչափների գծեր. խոշորա
ցույցներ (օպտիկա). լույս արձակող ցուցանակ
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ներ, լույս արձակող նշաններ. նեոնային
խողովակներ ցուցանակների համար. ակնոց
ներ (օպտիկա). օպտիկական օկուլ յարներով
(ակնապակիներով) գործիքներ. օպտիկական
մակարդակաչափներ. ակնոցների ապակիներ.
օպտիկական իրեր. ճնշաչափներ (մանոմետ
րեր). շրջադիտակներ. պաշտպանիչ դիմակներ.
մաթեմատիկական գործիքներ. կանխավճարով
աշխատող մեխանիզմ
ն եր հեռուստացույցների
համար. մեգաֆոններ. համակարգիչների հիշո
ղության բլոկներ. ատաղձագործների քանոն
ներ (մետրեր). սնդիկային հարթաչափներ.
արագություն չափող սարքեր (լուսանկարչու
թյուն). ճշգրիտ չափ
ման սար
քեր. չա
փիչ գոր
ծիքներ.
օդերևութաբանական
սարքեր.
քանոններ, մետրեր (չափիչ գործիքներ). օպտի
կական սարքերի և գործիքների մանրաչափա
պտուտակներ.
կան
միկրոֆոններ.
մանրահատիչներ. ժամանակի ավտոմատ ռելե
ներ. անդրադարձիչներ (օպտիկա). շնչառական
ապարատներ ստորջրյա լողի համար. ծովային
սարքեր և գործիքներ. ծովային ազդանշանային
սարքեր. նավագնացական սարքեր և գործիք
ներ. ակնոցների շրջանակներ. էլեկտրական
մարտկոցներ. էլեկտրական կուտակիչներ. հար
թաչափներ (հորիզոնական դիրքի որոշման
սարքեր). մակարդակաչափական գործիքներ.
քթակնոցների (պենսնե) շրջանակներ. պրիզ
մաներ (օպտիկա). դիտասարքեր. օկտանտներ
(անկյունաչափներ). օմաչափներ. ալիքաչափ
ներ. օպտիկական սարքեր և գործիքներ. օպտի
կական
ապակիներ.
համակարգիչներ.
համակարգչային գրառված ծրագրեր. օսցիլոգ
րաֆներ (տատանագրիչներ). թթվածնի վերալց
ման (տարաթողման) սարքեր. օզոնարարներ.
միկրոմետրեր (մանրաչափներ). լուսատու կամ
մեխանիկական ազդանշանային պանելներ.
շանթարգելներ. ավտոմեքենաների կայանման
վճարովի ժամանակի հաշվիչներ. աստղագի
տական սարքեր և գործիքներ. մաշկի հաստու
թյունը չափող սարքեր. թթվաչափներ. կշռման
սարքեր և գործիքներ. աղային լուծույթների
խտության որոշման խտաչափներ. լվացման
ռեզերվուարներ (լուսանկարչություն). լուսան
կարչական ապարատների կանգնակներ. լու
սանկարչական ապարատների դիտաններ.
լուսաչափներ. լուսահեռագրական ապարատ
ներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիքներ. տրանս
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պորտային միջոցների ավտոմատ կառավարման
սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե). լաբորատորա
յին կաթոցիկներ. պլանշետներ (երկրաբաշխա
կան գործիքներ). մակերեսաչափներ. ստորջրյա
լողի ժամանակ օգտագործվող ականջի ներդ
րակներ . զանգեր (տագնապի ազդաս արքեր).
կշռաքարեր. բևեռաչափներ. ռադիոհեռախո
սային կայաններ. ռադիոհեռագրական կայան
ներ. ճնշման չափիչներ. ճնշման ցուցիչներ.
պրոյեկցիոն ապարատներ. կոռոզիայից պաշտ
պանող կաթոդային սարքեր. ատամ
ն ապաշտ
պանիչներ.
հրաչափներ.
ռադարներ.
ռադիոհաղորդիչներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. ռենտգենյան ապարատներ
արդյունաբերական նպատակների համար.
անկյունաչափներ (չափիչ գործիքներ). ռենտգե
նյան ճառագայթման արտադրման (գեներաց
ման) ապարատներ և տեղակայանքներ,
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտագործվող
ների. ռենտգենյան խողովակներ, բացառու
թյամբ բժշկության մեջ օգտագործվողների.
ռենտգենյան ճառագայթներից պաշտպանող
սարքեր, բացառությամբ բժշկության մեջ օգտա
գործվողների. հեռախոսային ապարատներ.
բեկումային աստղադիտակներ. ռենտգենյան
ապարատներ, բացառությամբ բժշկական նպա
տակներով օգտագործվողների. սպեկտրադի
տակներ. էլեկտրական դիմադրություններ.
ջերմաչափներ, բացառությամբ բժշկական ջեր
մաչափների. շնչադիմակներ օդի զտման
համար. շնչառական ապարատներ, բացառու
թյամբ արհեստական շնչառության ապարատ
ների. ռեոստատներ. բեզմեններ (կշեռքներ).
լուսային կամ մեխանիկական ազդաս արքեր.
շաքարաչափներ. զոնդեր գիտական հետազո
տությունների համար. արբանյակներ գիտա
հետազոտությունների
կան
համար.
մեմբրաններ
գիտական
ապարատուրայի
համար. ուսուցանող սարքեր. ինդուկտիվության
կոճեր (փաթույթներ). սեղմակներ (էլեկտրակա
նություն). էլեկտրական փականներ. սեքս
տանտներ. ազդանշանային սուլիչներ. կանխող
եռանկյուններ
անսարք
տրանսպորտային
միջոցների համար. ազդանշանների հեռակա
ռավարման էլեկտրադինամիկական ապարա
տուրա.
տրանսպորտային
միջոցների
կառավարման կամ ստուգման նմանակիչներ.
շչակներ. ձայնի հաղորդման ապարատներ.
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ձայնագրիչ ապարատուրա. ձայնի վերար
տադրման սարքեր. խորազննման սարքեր և
մեքենաներ. զոնդերի ծանրոցներ, խորաչափ
ների ծանրոցներ. սոնոմետրեր. սպեկտրագրիչ
ներ. գնդոլորտաչափներ. տարածադիտակներ.
տարածադիտական ապարատներ. նվագար
կիչների ասեղներ. սուլֆիտաչափներ. հեռա
տիպներ. պտուտաչափներ (դարձաչափներ).
պարուրակային տրամաչափիչներ. հեռագրա
սարքեր (ապարատներ). հեռուստացույցներ.
հեռագրալարեր. հեռակառավարման ապարա
տուրա. ռադիոկայմեր. հեռուստահուշարար
ներ. հեռախոսային հաղորդիչներ. հեռագործ
ընդհատիչներ. հեռադիտակներ. աստղադի
տակներ. ջերմաստիճանային ցուցիչներ. ժամա
նակը
գրանցող
սարքեր.
թեոդոլիտներ
(անկյունաչափ գործիքներ). թերմոստատներ
փոխադրամիջոցների համար. տոտալիզատոր
ներ. պտուտաթվերի հաշվիչներ. նվագարկիչ
ների
պտուտաթվերի
կարգավորիչներ.
հաղորդիչներ (հեռակապ). ճշգրիտ կշեռքներ.
խազքաշներ
(ռեյսմուսներ).
վակուումային
կաթոդային լամպեր (ռադիո). միզաչափներ.
փոփոխաչափներ. նոնիուսներ, վերնիերներ.
մագնիսական
ժապավեններ
տեսագրման
համար. մածուցիկաչափներ. էլեկտրական սար
քեր գողությունները կանխելու համար. լարման
կարգավորիչներ տրանսպորտային միջոցների
համար. ընտրաձայները հաշվելու մեքենաներ.
վոլտաչափներ. հարմարանքներ նվագարկիչ
ների ասեղները փոխարինելու համար. լաբորա
տոր թորիչ ապարատներ. հալուն մետաղալար.
հակակաթոդներ. սուլիչներ շներին հրահանգ
ներ հաղորդելու համար. օպտիկական նշանոց
հրազենի
ներ
համար.
պահպանական
ազդանշանային սարքեր. անկյունաչափական
գործիքներ. լուսատու ազդալողաններ. էլեկտ
րական կոճերի հիմ
ն ակմախքներ. լուսակայված
ժապավեններ. լույս արձակող կամ մեխանիկա
կան ճանապարհային նշաններ. փրկարար
ազդալողաններ. ազդանշանային ազդալողան
ներ. զումմերներ. բուսոլներ (կողմ
ն ացույց-ան
կյունաչափներ),
կողմ
ն ացույցներ.
հակամառախուղային ազդաս արքեր, բացա
ռությամբ պայթուցիկների. դրամարկղային
ապարատներ. ռենտգենյան ապարատների
էկրաններ արդյունաբերական նպատակների
համար. նույնականացման մագնիսական քար
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տեր. փակող շերտով լուսատարրեր (ֆոտոէլե
մենտներ).
օպտիկական
խտաչափներ.
մագնիսական սկավառակներ. դիսկետներ.
ընթերցող գլխիկների մաքրման ժապավեններ.
տեսագրման սարքեր. համակարգիչների ստեղ
նաշարեր. ինտեգրալ սխեմաներ. կիսահաղոր
դիչներ.
չիպեր
(ինտեգրալ
սխեմաներ).
կաթոդներ. փրկարար բաճկոնակնե. փրկագո
տիներ. քիմիական սարքեր և գործիքներ. լու
սակայված
կինոժապավեններ.
նյութեր
էլեկտրահաղորդման գծերի համար (լարեր,
մալուխներ). հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակ
ների պատյաններ. մանրէական կուլտուրաների
ինկուբատորներ.
արևային
մարտկոցներ.
մեկուսացված
պղնձալար.
գազապարպիչ
էլեկտրական խողովակներ, բացառությամբ լու
սավորության
համար
օգտագործվողների.
դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). թորիչ
ապարատներ
գիտական
նպատակների
համար. բաժանավորիչ սարքեր. դռան էլեկտ
րական զանգեր. ակնոցների պատյաններ.
լաբորատորիայի վառարաններ. օպտիկական
մանրաթելեր (լույս հաղորդող շիկացման թելեր).
հեռախոսալարեր. լուսակայված ռենտգենյան
ժապավեններ. լուսանկարչության մեջ օգտա
գործվող ուլտրամանուշակագույն ճառագայթ
ների զտիչներ. բարձրախոսների խոսափողեր.
լուսանկարչական ապարատների կալաններ.
գծիկավոր կոդերն ընթերցող սարքեր. գնդա
կանթափանց բաճկոնակներ. ցուցիչ ազդալո
ղաններ. մեկուսատախտակներ ինտեգրալ
սխեմաների համար. լաբորատոր քրոմատագ
րիչներ.
ժամանակագրիչներ
(ժամանակի
գրանցման սարքեր). խտասկավառակներ (ձայ
նա-, տեսա-). խտասկավառակներ (չվերագ
րանցելի). համակարգչային գործառնական
գրառված ծրագրեր. համակարգիչներին կից
սարքեր. համակարգչային գրառված ծրագրա
յին ապահովում. լուսահավաք ոսպնյակներ.
կապի ձայնային սարքեր . կոմուտացման սար
քեր (տեղեկատվության մշակման սարքավո
ճնշամեղմման
րանք).
խցիկներ.
կորակառուցիչներ. ստորջրյա սուզման դիմա
պանակներ. էլեկտրոնային մատիտներ (ցուցա
սարքերի տարրեր). մագնիսական ծածկագրով
քարտեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. հրշեջ
նավեր.
ինտերֆեյսներ
համակարգիչների
համար. սկավառակակիրներ սկավառակների

53
53

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.06.2021

ավտոմատ հերթափոխությամբ համակարգիչ
ների համար. ծնկակալներ բանվորների համար.
լուսավորության էլեկտրական կարգավորիչներ.
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական
կոդավորիչներ. մագնիսական ժապավենի բլոկ
ներ համակարգիչների համար. միկրոպրոցե
սորներ.
մոդեմ
ն եր.
մոնիտորներ
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտոր
ներ (համակարգչային ծրագրեր). «Մկնիկ»
տեսակի մանիպուլ յատորներ (կից սարքավո
րում
ն եր). նշաններն ընթերցելու օպտիկական
սարքեր. օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտի
կական
սկավառակներ.
համակարգչային
տպիչներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվության
մշակման կենտրոնական բլոկներ). ընթերցող
սարքեր (տեղեկատվության մշակման սարքեր).
անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների նստոցների և
սպորտային սարքավորանքի համար նախա
տեսվածների. պատկերամուտներ (սարքավո
րանք տեղեկատվության մշակման համար).
ծխի դետեկտորներ. տրանզիստորներ (էլեկտ
րոնիկա). ռենտգենագրեր, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
մալուխների միացման կցորդիչներ. համրիչներ.
էլեկտրոնային ծոցատետրեր. հեռախոսային
ինքնապատասխանիչներ.
տեսախցիկներ.
պարկուճային նվագարկիչներ. խտասկավա
ռակների նվագարկիչներ. ախտորոշման սար
քեր, բացառությամբ բժշկական նպատակների
համար նախատեսվածների. սկավառակակիր
ներ համակարգիչների համար. հաղորդաձողեր
լույսի կետային աղբյուրների մոնտաժման
համար. գրպանի էլեկտրոնային թարգմանիչ
ներ. ապրանքների էլեկտրոնային բեռնապի
տակներ.
հակահրդեհային
պաշտպանիչ
ծածկոցներ. բռնկալամպեր (լուսանկարչու
թյուն). սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով
քարտեր). չափագդալներ. դյուրակիր համա
կարգիչներ. հայտարարությունների էլեկտրո
նային տախտակներ. գրպանի հաշվասարքեր.
դժբախտ պատահարներից, ճառագայթումից և
կրակից պաշտպանող կոշկեղեն. հակահրդե
հային ջրցաններ. գործարկման մետաղաճո
պաններ շարժիչների համար. արևապաշտպան
ակնոցներ. հաշվառման (հաշվեցուցակային)
ժամացույցներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր).
տեսաժապավեններ. տեսախաղերի քարթրիջ
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ներ.
տեսաէկրաններ.
տեսահեռախոսներ.
սպորտային ակնոցներ. քթասեղմիչներ լողորդ
ների և սուզորդների համար. պաշտպանական
սաղավարտներ
սպորտսմենների
համար.
էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարակում
ն եր.
համակարգչային ներբեռնվող ծրագրեր .
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային
միջոցների համար (նավակողային համակար
գիչներ). դեկորատիվ մագնիսներ. անլար հեռա
խոսներ. մկնիկների գորգեր. դյուրակիր
տարածաընդունիչներ. դաս տակների հենա
րաններ համակարգիչների հետ աշխատանքի
համար. համառանցք մալուխներ. օպտիկաթել
քային մալուխներ. պաշտպանիչ կափարիչներ
խցակի վարդակների համար. խորջրյա զոնդեր.
էլեկտրաֆիկացված ցանկապատեր. գրառված
ծրագրային
ապահովում
համակարգչային
խաղերի համար . ականջակալներ. լուսավոր
ման համակարգերի բալաստային դիմադրու
թյուններ.
փեյջերներ.
արբանյակային
նավագնացական
սարքեր.
սոլենոիդային
կափույրներ (էլեկտրամագնիսական փոխար
կիչներ). գերլարումից պաշտպանող կարգավո
րիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. կոներ քամու
ուղղությունը ցույց տալու համար. լուսային էմի
սիայի էլեկտրոնային ցուցիչներ. մանեկեններ
օգնություն ցուցաբերելուն վարժվելու համար
(վարժասարքեր). բեմի լուսավորման կարգավո
րիչներ. թայմերներ (ավազի ժամացույցներ) ձու
եփելու համար. ԴՆԹ-չիպեր. DVD -նվագարկիչ
ներ. բանկոմատներ. լուսացույցներ (ազդանշա
նային
սարքավորում
ն եր).
անլար
հավաքակազմեր
հեռախոսների
համար.
ասբեստե առաջակալներ հրշեջների համար.
սաղավարտներ ձիավարության համար. լաբո
րատորիայի հատուկ հագուստ. անհատակա
նացման
մագնիսական
ապարանջաններ.
տրանսպոնդերներ (հաղորդիչներ-պատասխա
նիչներ). ներբեռնվող հնչյունային ֆայլեր շար
ժական հեռախոսների զանգերի համար.
ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. ներբեռնվող
պատկերների ֆայլեր. մանեկեններ վթարային
փորձարկում
ն երի համար. լաբորատոր ցենտ
րիֆուգներ. տպատախտակներ. ՀՀԴ (USB)
ֆլեշ-կրիչներ. դիրքորոշման համաշխարհային
համակարգի ապարատներ (GPS). դյուրակիր
մեդիանվագարկիչներ. նրբաքուղեր բջջային
հեռախոսների համար. լույս արձակող դիոդներ
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(ԼԱԴ). տրիոդներ. բարձրացնող տրանսֆորմա
տորներ. անձնական դյուրակիր համակարգիչ
ներ. հրդեհաշեջ փողրակներ. պայուսակներ
դյուրակիր համակարգիչների համար. ծածկոց
ներ դյուրակիր համակարգիչների համար. թվա
յին ֆոտոշրջանակներ. Պետրիի բաժակներ.
Պիտոյի խողովակներ. ստրոբոսկոպներ. ճանա
պարհային ազդանշանային կոներ. ջերմաստի
ճանի կպչուն ցուցասարքեր ոչ բժշկական
նպատակների համար. հավելվածներ համա
կարգչային ծրագրային ապահովման համար
(ներբեռնելի). էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոն
ներ. դատարկ տոներային քարթրիջներ տպիչ
ների և լուսապատճենահանող ապարատների
համար. ռադիո-տեսադայակ, լսա-տեսասար
քեր երեխաներին հետևելու համար. տեսախ
ցիկներ
երեխային
հետևելու
համար,
տեսադայակ. օբյեկտիվ
ն երի լուսապաշտպանիչ
բլենդներ. պլանշետային համակարգիչներ.
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ.
հիշողության քարտեր տեսախաղերի սարքերի
համար. զրահաբաճկոններ. արագացումաչափ
ներ. էլեկտրական ձայնահաններ (ադապտեր
փրկարար
ներ).
պարկուճներ
բնական
աղետների համար. համակարգչային սարքա
վորում
ն եր. արևային մարտկոցներ էլեկտրաէ
ներգիայի արտադրության համար. շարժական
հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ. հեռադի
տական նշանոցներ հրանոթների համար. թվա
յին ստո
րագ
րու
թյուն. մարմ
նի վրա կրվող
սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու
համար. լիցքավորող սարքեր էլեկտրոնային
սիգարետների համար. էլեկտրոնային ապա
րանջաններ (չափիչ գործիքներ). սմարթֆոն
ների ծածկոցներ. սմարթֆոնների պատյաններ.
մոնոպոդներ (ձեռքի ամրակալաններ). կալորի
աչափներ. ծախսաչափներ. լույս անդրադարձ
նող փրկարարական բաճկոններ. էլեկտրական
վզնոցներ կենդանիներ վարժեցնելու համար.
Կառավարման լծակներ համակարգիչների
համար, բացառությամբ տեսախաղերի համար
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթժամացույցներ. հակահրդեհային ապարատ
ներ. համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամ
ն երը
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային
սաղավարտներ. Ասեղներ գեոդեզիական կողմ
նացույցների համար. անվտանգության սարքեր
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(կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր դետեկ
տորներ. պատյաններ անձնական թվային
օգնականների (ԱԹՕ) համար . կշեռքներ ման
կիկների համար. էլեկտրոնային մուտքի հսկման
համակարգեր դռների փակման համար. ջեր
մադիտման տեսախցիկներ. մարմ
ն ի զանգվածի
վերլուծիչներով կշեռքներ. պլանշետային համա
կարգիչների պատյաններ. սև արկղեր (տվյալ
ների
գրանցիչներ).
թվային
օդերևութաբանական կայաններ. էլեկտրական
տրանսպորտային միջոցների համար լիցքա
վորման կայաններ. ինտերակտիվ թաչսքրին
տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ. էլեկտրա
կան և էլեկտրոնային սարքավորում
ն եր երաժշ
տական
գործիքների
համար.
ձայնային
ինտերֆեյսներ.
էքվալայզերներ
(ձայնային
ապարատներ). ցածր հաճախականության
բարձրախոսներ. լոգարանի կշեռքներ. ջերմախոնավաչափներ. կենսաչիպեր. սմարթֆոն
ների համար հարմարեցված պաշտպանիչ
ժապավեններ. վիրտուալ իրականության գլխա
դիր սաղավարտներ. ինտերակտիվ էլեկտրոնա
գրատախտակներ.
յին
արհեստական
բանականությամբ մարդանման ռոբոտներ.
ձայնային խառնիչներ. Էլեկտրոնային սիգա
րետների մարտկոցներ. Էլեկտրոնային բանալիբրելոկներ
հեռակառավարման
համար.
Էլեկտրոնային նոտաներ (բեռնելի). գծագրա
կան T – աձև քա
նոն
ներ չափ
ման հա
մար.
անկյունաքանոններ չափման համար. քառա
կուսի քանոններ չափման համար. էլեկտրոնա
յին
թվային
ցուցասարքեր.
լաբորատոր
ռոբոտներ. ուսուցողական ռոբոտներ. անվ
տանգության ապահովման ռոբոտներ. անձնա
կան
թվային
օգնականներ
(ԱԹՕ).
համակարգչային ծրագրային ապահովման
հարթակներ, գրառված կամ բեռնվող. արբա
նյակային որոնիչներ. մատանու չափիչներ.
մատի չափիչներ. բարակ հաճախորդ համա
կարգիչներ. հետևի տեսախցիկներ տրանսպոր
տային
միջոցների
համար.
գրպանի
էլեկտրոնային բառարաններ. մարզասարքեր
վերակենդանացման հմտությունների ուսուց
ման համար. էլեկտրական մետաղալարեր
ավտոմեքենաների համար. ակվալանգի խողո
վակներ. սպորտային սուլիչներ. համակարգչա
յին էկրանները պաշտպանող ծրագրային
ապահովում, գրառված կամ բեռնվող. ինքնան
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կարահանման (սելֆիի) օբյեկտիվ
ն եր. բեռնվող
գրաֆիկական տարրեր բջջային հեռախոսների
համար. հեռահաղորդակցային ապարատներ
ոսկերչական զարդերի տեսքով. վրան կրովի
համակարգիչներ. վրան կրովի մոնիտորների
ցուցասարքեր.
մագնիսա-ռեզոնանսային
տոմոգրաֆիայի (ՄՌՏ) ապարատներ, ոչ բժշկա
կան նպատակների համար. փրկարարական
լազերային ազդանշանային լույսեր. դատարկ
թանաքային քարթրիջներ տպիչների և լուսա
պատճենահանող
ապարատների
համար.
վահվահ ոտնակներ. հասակաչափներ. վարսա
հարդարների
համար
մանեկեն-գլուխներ
(ուսում
ն ական սարքեր). սարքեր վիրտուալ
ստեղնաշարերի նախագծման համար. փրկա
րարական ծածկոցներ. փրկանավակներ. նանո
մասնիկների չափերի վերլուծիչներ. բարձիկներ
ականջակալների համար. վիրտուալ իրականու
թյան ձեռնոցներ. գնդաձև մկնիկներ (համա
կարգիչներին
կից
սարքեր).
բջջային
հեռախոսների համար բեռնվող զգայապատ
կերներ . հեռաներկայության ռոբոտներ. օդա
կարգավորման
թվային
թերմոստատներ.
պիեզոէլեկտրական տվիչներ. օրգանական լույս
արձակող դիոդներ (ՕԼԱԴ). ) քվանտային
կետերով լույս արձակող դիոդներ (ՔԼԱԴ).
աստիճանավորված կաթոցիչներ, բացառու
թյամբ բժշկական կամ կենցաղային նպատակ
ներով օգտագործվողների. խցակի էլեկտրական
վարդակներ. խաղային բեռնվող ծրագրեր
համակարգիչների համար. փրկարարական, ոչ
պայթուցիկ և ոչ հրատեխնիկական ազդանշան
ներ. դյուրակիր համակարգիչների տակդիրներ.
գլխարկներ՝ որպես պաշտպանիչ սաղավարտ
ներ. էլեկտրոնային կախովի կողպեքներ. ծան
րագոտիներ
ջրասուզակների
համար.
ականջակալներ հեռավոր կապի համար.
տրանսպորտային միջոցների կայանման տվիչ
ներ. տոմսերի տպիչներ. բեռները բարձրացնե
լիս օժանդակելու համար մարմ
ն ի լծասարքեր.
անասուններին ուղղորդելու համար նախատես
ված ազդանշանային չխչխկաններ. տեսապրո
յեկտորներ. ներբեռնվող կրիպտոգրաֆիկական
բանալիներ կրիպտոարժույթների ստացման և
ծախսման համար. ներբեռնելի էլեկտրոնային
դրամապանակներ. վարկային քարտերի տեր
մինալներ. կենսաչափական անձնագրեր. նույ
նականացման կենսաչափական քարտեր։
____________________
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(210) 20211071
(220) 14.05.2021
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________
(210) 20211072
(220) 14.05.2021
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM
(540)

(511)
դաս 30. եգիպտացորենի քաղցր ձողիկներ:
____________________
(210) 20211073
(220) 14.05.2021
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________
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(210) 20211075
(220) 14.05.2021
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20211074

(210) 20211076
(220) 14.05.2021
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

Աշտարակի խճուղի 9/1, AM
(540)

(210) 20211077
(220) 14.05.2021
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(220) 14.05.2021
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
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(210) 20211078
(220) 14.05.2021
(730) «ՖԻՄ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0002, Կենտրոն,
Մաշտոցի պող., շ. 37, բն. 4, AM
(540)

(511)
դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ
պատահարներից. տարաժամկետ մարման
վարկեր. ապահովագրության վիճակագիր
ների ծառայություններ. անշարժ գույքի վար
ձակալություն. միջնորդային գործունեություն.
վարկային գործակալությունների ծառայություն
ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառնու
թյուններ իրականացնող գործակալությունների
ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններում.
պարտքերի բռնագանձման գործակալություն
ների
ծառայություններ.
ապահովագրման
միջնորդություն. մաքսային միջնորդների (բրո
քերների)
ֆինանսական
ծառայություններ.
ապահովագրություն. բանկային ծառայություն
ներ. անշարժ գույքի գնահատում. բարեգործա
կան միջոցների հավաքագրում. փոխադարձ
հիմ
ն ադրամ
ն երի
հիմ
ն ադրում.
կապիտալ
ներդրում
ն եր.
դրամի
երաշխավորություն.
փոխանակում. ճամփորդական վճարագրերի
թողարկում. ֆինանսական հաշվանցում (քլի
րինգ). պահպանում անկիզելի պահարան
ներում. դրամահավաքների կազմակերպում.
փոխառությունների տրամադրում (ֆինանսա
վորում). հարկային փորձաքննություն. ֆինան
սական գնահատում
ն եր (ապահովագրություն,
բանկային գործառնություններ, անշարժ գույք).
Ֆակտորինգ. խնամակալական ծառայություն
ներ. ֆինանսավորում. ֆինանսական կառա
վարում. փոխատվության տրամադրում գրավի
դիմաց. անշարժ գույքի կառավարում. բնա
կելի ֆոնդի կառավարում. ապահովագրություն
հրդեհից. բնակարանների վարձակալություն.
ֆերմաների և գյուղատնտեսական ձեռնար
կությունների վարձակալություն. առողջության
ապահովագրություն.
ապահովագրություն
դժբախտ պատահարներից ծովում. հիփոթեքա
յին վարկեր. խնայբանկեր. ֆինանսական վար
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ձակալություն. բորսայական միջնորդություն.
կյանքի ապահովագրություն. բնակարանային
բյուրոների ծառայություններ (անշարժ գույք).
ֆինանսական վերլուծություն. հնարժեք իրերի
գնահատում. արվեստի ստեղծագործություն
ների գնահատում. վճարագրերի իսկության
ստուգում. խորհրդատվություն ֆինանսական
հարցերով. խորհրդատվություն ապահովագ
րության հարցերով. սպասարկում վարկային
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով.
դրամական միջոցների փոխանցում էլեկտրոնա
յին հաշվարկների համակարգով. ֆինանսական
տեղեկատվություն. տեղեկատվություն ապա
հովագրության հարցերով. թանկարժեք իրերի
գնահատում. դրամագիտական իրերի գնահա
տում. վարձակալական վճարների գանձում.
դրոշմանիշների գնահատում. արժեթղթերի
թողարկում. արժեքավոր իրերի պահպանու
թյուն. բորսայական գնանշում
ն եր. վարկային
քարտերի թողարկում. գրասենյակների վարձա
կալություն (անշարժ գույք). կենսաթոշակների
վճարման ծառայություններ. ֆինանսական
հովանավորություն. բանկային գործառնու
թյունների առցանց իրականացում. առևտրա
արդյունաբերական գործունեության լուծարք
(ֆինանսական ծառայություններ). վերանո
րոգման արժեքի ֆինանսական գնահատում.
ածխածնային վարկեր իրականացնելու միջնոր
դություն, անտառի ֆինանսական գնահատում.
բրդի ֆինանսական գնահատում. վարկավորում
գրավի դիմաց. պահեստային (ապահովագրա
կան) ֆոնդերի ծառայություններ. միջնորդային
ծառայություններ, խորհրդատվություն պարտ
քի հետ կապված հարցերով. շինարարական
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման վճար
ների ֆինանսական կառավարում այլ անձանց
համար. հիմ
ն ադրամ
ն երի տեղաբաշխում. միջ
նորդական գործարքներ կապված արժեթղթերի
և պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում
երրորդ անձանց. պայմանական ազատված
ների համար երաշխավորման ծառայություններ.
տարբեր մասնագետների համատեղ աշխա
տանքի համար գրասենյակների վարձույթ.
ֆինանսական գնահատում մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. Նավթի. գազի և հանքարդյունա
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բերության ոլորտներին վերաբերող զարգաց
ման ծախսերի ֆինանսական գնահատում
ն եր.
ֆինանսական հետազոտություններ։
____________________

(210) 20211079
(220) 14.05.2021
(730) «ՖԻՄ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0002, Կենտրոն,
Մաշտոցի պող., շ. 37, բն. 4, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում, սրճարանների ծառայություններ.
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալում.
ռեստորանների ծառայություններ. բարերի
ծառայություններ:
____________________

(210) 20211080
(220) 14.05.2021
(730) «ՖԻՄ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0002, Կենտրոն,
Մաշտոցի պող., շ. 37, բն. 4, AM
(540)

(511)
դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ
պատահարներից. տարաժամկետ մարման
վարկեր. ապահովագրության վիճակագիր
ների ծառայություններ. անշարժ գույքի վար
ձակալություն. միջնորդային գործունեություն.
վարկային գործակալությունների ծառայություն
ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառնու
թյուններ իրականացնող գործակալությունների
ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններում.
պարտքերի բռնագանձման գործակալություն
ների
ծառայություններ.
ապահովագրման
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միջնորդություն. մաքսային միջնորդների (բրո
քերների)
ֆինանսական
ծառայություններ.
ապահովագրություն. բանկային ծառայություն
ներ. անշարժ գույքի գնահատում. բարեգործա
կան միջոցների հավաքագրում. փոխադարձ
հիմ
ն ադրամ
ն երի
հիմ
ն ադրում.
կապիտալ
ներդրում
ն եր.
երաշխավորություն.
դրամի
փոխանակում. ճամփորդական վճարագրերի
թողարկում. ֆինանսական հաշվանցում (քլի
րինգ). պահպանում անկիզելի պահարան
ներում. դրամահավաքների կազմակերպում.
փոխառությունների տրամադրում (ֆինանսա
վորում). հարկային փորձաքննություն. ֆինան
սական գնահատում
ն եր (ապահովագրություն,
բանկային գործառնություններ, անշարժ գույք).
Ֆակտորինգ. խնամակալական ծառայություն
ներ. ֆինանսավորում. ֆինանսական կառա
վարում. փոխատվության տրամադրում գրավի
դիմաց. անշարժ գույքի կառավարում. բնա
կելի ֆոնդի կառավարում. ապահովագրություն
հրդեհից. բնակարանների վարձակալություն.
ֆերմաների և գյուղատնտեսական ձեռնար
կությունների վարձակալություն. առողջության
ապահովագրություն.
ապահովագրություն
դժբախտ պատահարներից ծովում. հիփոթեքա
յին վարկեր. խնայբանկեր. ֆինանսական վար
ձակալություն. բորսայական միջնորդություն.
կյանքի ապահովագրություն. բնակարանային
բյուրոների ծառայություններ (անշարժ գույք).
ֆինանսական վերլուծություն. հնարժեք իրերի
գնահատում. արվեստի ստեղծագործություն
ների գնահատում. վճարագրերի իսկության
ստուգում. խորհրդատվություն ֆինանսական
հարցերով. խորհրդատվություն ապահովագ
րության հարցերով. սպասարկում վարկային
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով.
դրամական միջոցների փոխանցում էլեկտրոնա
յին հաշվարկների համակարգով. ֆինանսական
տեղեկատվություն. տեղեկատվություն ապա
հովագրության հարցերով. թանկարժեք իրերի
գնահատում. դրամագիտական իրերի գնահա
տում. վարձակալական վճարների գանձում.
դրոշմանիշների գնահատում. արժեթղթերի
թողարկում. արժեքավոր իրերի պահպանու
թյուն. բորսայական գնանշում
ն եր. վարկային
քարտերի թողարկում. գրասենյակների վարձա
կալություն (անշարժ գույք). կենսաթոշակների
վճարման ծառայություններ. ֆինանսական
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հովանավորություն. բանկային գործառնու
թյունների առցանց իրականացում. առևտրա
արդյունաբերական գործունեության լուծարք
(ֆինանսական ծառայություններ). վերանո
րոգման արժեքի ֆինանսական գնահատում.
ածխածնային վարկեր իրականացնելու միջնոր
դություն, անտառի ֆինանսական գնահատում.
բրդի ֆինանսական գնահատում. վարկավորում
գրավի դիմաց. պահեստային (ապահովագրա
կան) ֆոնդերի ծառայություններ. միջնորդային
ծառայություններ, խորհրդատվություն պարտ
քի հետ կապված հարցերով. շինարարական
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման վճար
ների ֆինանսական կառավարում այլ անձանց
համար. հիմ
ն ադրամ
ն երի տեղաբաշխում. միջ
նորդական գործարքներ կապված արժեթղթերի
և պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում
երրորդ անձանց. պայմանական ազատված
ների համար երաշխավորման ծառայություններ.
տարբեր մասնագետների համատեղ աշխա
տանքի համար գրասենյակների վարձույթ.
ֆինանսական գնահատում մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. Նավթի. գազի և հանքարդյունա
բերության ոլորտներին վերաբերող զարգաց
ման ծախսերի ֆինանսական գնահատում
ն եր.
ֆինանսական հետազոտություններ։
____________________

(210) 20211081
(220) 14.05.2021
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(540)

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

(210) 20211082
(220) 14.05.2021
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(540)

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

(210) 20211083
(220) 14.05.2021
(730) Լևոն Գաբրիելի Բաբալյան, ՀՀ, Երևան,
Բադալ Մուրադյան 12, բն. 30, AM
(540)

(511)
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ.
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. օսլա
(ապրետուր). կարմիր կրոկուս ողորկման
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. կոս
մետիկական
պատրաստուկներ
լոգանքի
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ.
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական նպա
տակների համար. կոսմետիկական դիմակներ.
բերգամոտի յուղ. կավիճ սպիտակեցման
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական
կրեմ
ն եր. պատրաստուկներ կաշվի գունաթափ
ման համար. աղեր սպիտակեցման համար.
սոդա սպիտակեցման համար. պատրաստուկ
ներ լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ
հաղորդելու համար. բուրավետ փայտանյութ.
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման
համար, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների. լաքեր եղունգների
համար. միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոն
ներ մազերի համար. մետաղների կարբիդներ
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյու
թեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. հրաբխա
յին մոխիր մաքրման համար. կոշիկի քսուքներ.
միջոցներ մազերը ներկելու համար. պատրաս
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տուկներ մազերը գանգրացնելու համար.
արհեստական թարթիչներ. կոսմետիկական
միջոցներ թարթիչների համար. պատրաստուկ
ներ ողորկման համար. կոշիկների խնամքի
միջոցներ. մոմեր կահույքի և հատակների փայ
լեցման համար. փայլ տվող պատրաստուկներ
(ողորկման համար). կոշիկի մոմեր. կոշիկի
կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ մանրահա
տակի համար. ողորկելու մոմեր. դերձակի մոմ.
եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշաբույր ջուր
(օդեկոլոն). ներկանյութեր զուգարանի ջրի
համար. պահպանող բաղադրություններ կաշվի
համար (փայլեցնող). կորունդ (հղկանյութ). կոս
մետիկական միջոցներ կենդանիների համար.
կոսմետիկական հավաքածուներ. կոսմետիկա
կան միջոցներ. բամբակ կոսմետիկական նպա
տակների համար. մաքրող կավիճ. բծերը
հանելու միջոցներ. կոսմետիկական մատիտ
ներ. քսուքներ ողորկման համար. կոսմետիկա
կան կրեմ
ն եր. լվացքի սոդա մաքրելու համար.
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար.
մոմեր, կրեմ
ն եր կաշվի համար. լվացող միջոց
ներ, բացառությամբ արդյունաբերական և
բժշկական նպատակների համար օգտագործ
վողների. լուծույթներ մաքրելու համար. ճար
պազերծող
միջոցներ,
բացառությամբ
արդյունաբերական նպատակների համար
օգտագործվողների. պատրաստուկներ դիմա
հարդարանքը հեռացնելու համար. ատամ
ն ա
փոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի
փոշի (հղկանյութ). կենցաղային հակաստա
տիկներ. զմռնիտի թուղթ. պատրաստուկներ
լաքը հեռացնելու համար. զմռնիտի կտորներ.
պատրաստուկներ գունազերծման համար.
պատրաստուկներ
արծնուկը
հեռացնելու
համար. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ
ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի կեղև
լվացքի համար. Զմռնիտ. Խունկ. Դեպիլ յատոր
ներ. մազահեռացնող մոմ. պատրաստուկներ
լվացքը թրջելու համար. եթերային էսենցիաներ
(բնահյութեր). եթերային յուղեր. գրիմ. պատ
րաստուկներ մաքրելու համար. հիմքեր ծաղկա
յին օծանելիքների համար. բաղադրություններ
հոտավետ նյութերով ծխեցման համար (պար
ֆյումերիա). բուրավետիչներ ամոքահունց խմո
րից պատրաստվող հրուշակեղենի համար
(եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ. կոսմետի
կական վազելին. գերանիոլ. յուղեր կոսմետի
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կական
նպատակների
համար.
ջրածնի
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր.
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր.
իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. հարդարանքի
կաթ. սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվաց
քի. համար. արդուզարդի միջոցներ. դիմապա
կիները մաքրելու հեղուկներ. պատրաստուկներ
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար.
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ օծանե
լիքի արտադրության համար. կոսմետիկական
միջոցներ հոնքերի համար. մուշկ. չեզոքացնող
միջոցներ մշտագանգրացման համար. շամ
պուններ. օծանելիք. արհեստական եղունգներ.
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար.
պատրաստուկներ պատի պաստառները մաք
րելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե հղկա
պարֆյումերիային
թուղթ.
արտադրանք.
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. հղկա
քարեր ողորկման համար. պեմզա (չեչաքար).
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ սափր
վելու համար. հոտազերծող օճառներ. հոտա
վետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի
բուրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով
օճառներ հարդարանքի համար. սոդայի մոխ
րաջուր. մատիտներ հոնքերի համար. հարդա
րանքի (արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկական
ներկանյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման
համար. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման
համար. տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկա
պաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյութով. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու
դեմ (արդուզարդի պարագաներ). օճառներ
քրտնելու դեմ. կիզելգուր ողորկման համար.
հղկանյութեր. հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ
(լվացող, մաքրող միջոց). ալ յումինային շիբեր
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպելիք
ների համար (եթերային յուղեր). կենցաղային
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քիմիական գունաբացող նյութեր սպիտակե
ղենի համար. աղեր վաննաների համար, բացա
ռությամբ
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների. ներկանյութեր մորուքի և
բեղերի համար. կոսմետիկական միջոցներ
նիհարելու համար. սոսինձներ արհեստական
թարթիչների ամրացման համար. պատրաս
տուկներ ներկերը հեռացնելու համար. դեկորա
տիվ փոխատիպ նկարներ կոսմետիկական
նպատակների համար. կապակցող միջոցներ
կոսմետիկական նպատակների համար. գու
նազրկող միջոցներ կոսմետիկական նպատակ
ների համար. պատրաստուկներ լվանալիս
սպիտակեղենը փափկացնելու համար. պատ
րաստուկներ ատամ
ն երի պրոթեզները մաքրե
լու համար. պատրաստուկներ ջրհորդանները
մաքրելու համար. շամպուններ ընտանի կենդա
նիների համար (ոչ բուժական խնամքի միջոց
ներ). կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված
անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ ատամ
ն երի
պրոթեզների ողորկման համար. կպչուն նյու
թեր կոսմետիկական միջոցների համար. սափր
վելու լոսյոններ. լաքեր մազերի համար.
թարթիչների տուշ՝ ներկ. հոտավետ խառնուրդ
ներ ծաղիկներից և խոտերից. աերոզոլներ
բերանի խոռոչի թարմացման համար. պատ
րաստուկներ չոր մաքրման համար. պատրաս
տուկներ մանրատախտակի վրայից մոմը
հեռացնելու համար (մաքրող միջոցներ).
սահումը կանխող մոմ հատակի համար. հեղուկ
ներ հատակի համար, որոնք կանխում են սահե
լը. սեղմված օդով բալոններ մաքրման և փոշու
հեռացման համար. ժել ատամ
ն երի սպիտակեց
ման համար.լվացող միջոցներով տոգորված
ջնջոցներ մաքրելու համար. պատրաստուկներ
բույսերի տերևներին փայլ հաղորդելու համար.
խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ
նյութեր
սպասք լվացող մեքենաների համար. օդի բու
րավետիչներ. շերտիկներ շնչառությունը թար
մացնելու համար. հոտազերծիչներ ընտանի
կենդանիների համար. մաքրող միջոցներ անձ
նական հիգիենայի համար, ախտահանիչներ
կամ հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ հալվե
վերայով
կոսմետիկական
նպատակների
համար. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
փայլ շրթունքների համար. բալզամ
ն եր, բացա
ռությամբ բժշկական նպատակներով օգտա
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գործվողների.
չոր
շամպուններ.
կպչուն
պիտակներ եղունգների համար. արևապաշտ
պան պատրաստուկներ. եթերային յուղեր ցիտ
րոնից. հինա (կոսմետիկական ներկանյութ).
գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր շրթներկի
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ
բժշկական նպատակների համար. մազերի
լավորակիչներ.պատրաստուկներ մազերն ուղ
ղելու համար. դիմահարդարումը հեռացնող
պատրաստուկներով տոգորված անձեռոցիկ
ներ. կոլագեններ (սոսնձանյութ) կոսմետիկա
կան նպատակների համար. սպիտակեցնող
շերտիկներ ատամ
ն երի համար. սննդային բու
րավետիչներ (եթերային յուղեր). բուսական
կոսմետիկական միջոցներ. ոչ բուժական մաք
րող միջոցներ անձնական հիգիենայի համար.
բուսական էքստրակտներ կոսմետիկական
նպատակների համար. եղունգների լաքահա
նիչներ. մոմ հատակի համար.շամպուններ կեն
դանիների համար (ոչ բժշկական խնամքի
միջոցներ). պատրաստուկներ աչքերը լվանալու
համար, ոչ բժշկական նպատակների համար.
հեշտոցային լուծույթներ անձնական հիգիենայի
կամ հոտազերծման համար. կենցաղային քիմի
ական պատրաստուկներ մաքրելու համար.
բույր տարածող հոտավետ եղեգներ. սպիտա
կեցնող (գունազրկող) միջոցներ կենցաղային
նպատակների համար. մերսման մոմեր կոսմե
տիկական նպատակների համար. կոսմետիկա
միջոցներ
կան
երեխաների
համար.
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ
անձնական հիգիենայի համար. մաքրող միջոց
ներով տոգորված մանկական անձեռոցիկներ.
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). աչքի
ժելային վիրակապեր կոսմետիկական նպա
տակների համար. փայլփլուքներ եղունգների
համար. միցել յար ջուր. մարմ
ն ի ներկեր կոսմե
տիկական նպատակների համար. մարմ
ն ի
հեղուկ լատեքսային ներկեր կոսմետիկական
նպատակների համար. ատամ
ն ամածուկ. դիմա
հարդարումը հեռացնող պատրաստուկներով
տոգորված բամբակ. լվացքի անձեռոցիկներ
գունաթափումը կանխելու համար. չորացնող
հակաստատիկ անձեռոցիկներ. փայլեր մարմ
ն ի
համար. կրկնակի կոպի ժապավեններ:
դաս 21. խմոցներ (գուռեր). կերամաններ.
մետաղական քերակներ հատակների համար.
լվացքի տախտակներ. ջերմամեկուսիչ տարո
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ղություններ սննդամթերքի համար. թակիչներ
գորգերի փոշին մաքրելու համար. ապակյա
սրվակներ (անոթներ). կենդանիների ցցամա
զեր (խոզանակներ և վրձիններ). տարբերակիչ
օղակներ ընտանի թռչունների համար. ճկափո
ղերի գլխադիրներ ոռոգման, ջրցանման
համար. ոռոգման հարմարանքներ. խոզանակ
ներ. ցողիչներ (սրսկիչներ). ցնցուղներ (այգե
գործական). հացի կենցաղային զամբյուղներ.
տարբերակիչ օղակներ թռչունների համար.
փոքրիկ տաշտակներ թռչունների համար.
ավելներ. մեխանիկական խոզանակներ գոր
գերի համար. գնդաձև ապակե տարողություն
ներ (անոթներ). դույլեր.բադյաներ. թասեր
(անոթներ). խոհանոցային սպասքի հավաքա
կազմեր. ծորաններ. քերոցներ. կարագաման
ներ. կափարիչներ կարագամանների համար.
գարեջրի գավաթներ. ապակե տարողություն
ներ (քիմիկատների համար). անոթներ խմելու
համար.
ջերմամեկուսիչ
տարողություններ
ըմպելիքների համար. արկղեր թղթե անձեռո
ցիկներ մատուցելու համար. օճառամաններ.
տուփեր թեյի համար. ճաշամաններ (թասեր).
հյուսապատված շշեր. ճտքակոշիկները հանելու
հարմարանքներ. ապակե խցաններ. էլեկտրա
կան և ոչ էլեկտրական խցանահաններ. ապակե
դեկորատիվ գնդեր. մեծ շշեր. թերմոսներ.
սառեցնող անոթներ. շիշ բացելու էլեկտրական
և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. մետաղա
կան շամփուրներ խոհանոցի համար. փոքրիկ
խոզանակներ եղունգների համար. հարդա
րանքի խոզանակներ. լամպերի ապակիները
մաքրելու խոզանակներ. նյութեր խոզանակներ
պատրաստելու համար. մազեր խոզանակների
համար. խնկամաններ անուշահոտ նյութերի
համար. փոքրիկ ամաններ քացախի կամ յուղի
համար. կաբարե (սկուտեղներ ըմպելիքների
համար). թռչնավանդակներ. մաղեր (կենցաղա
յին). ջերմամեկուսիչ տարողություններ. ջրա
մաններ.
տակդիրներ
ճաշացուցակների
համար. կերակրակաթսաներ. խոհանոցային
սպասքը մաքրելու մետաղական ճիլոպներ.
մաղեր մոխրի համար (կենցաղային պարագա
ներ). կենցաղային խեցեգործական իրեր. ճան
ճասպաններ. կաթսաներ. կոշիկի խոզանակներ.
խոզանակներ ձիերին մաքրելու համար. կերա
մաններ կենդանիների համար. սանրեր կենդա
նիների համար. սանրեր. լաթեր մաքրություն
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անելու համար. մանր չինական զարդարանք
ներ ճենապակուց. կաղապարներ (խոհանոցա
յին սպասք). ոչ էլեկտրական հարմարանքներ
մոմով փայլեցնելու համար. կոկտեյլի ձեռքով
թափահարելու խառնիչներ. սոսնձամաններ.
բաժակներ (անոթներ). եղջյուրներ խմելու
համար. տնային պարագաներ կոսմետիկայի
համար. կենցաղային քամիչներ. մրգամաններ.
տակդիրներ դանակների համար սեղանի
սպասքավորման համար. կաթսաների կափա
րիչների փակիչներ. կափարիչներ կճուճների
համար. արդուկի սեղանների պատյաններ.
հարմարանքներ փողկապների ձևը պահպանե
լու համար. կենցաղային ոչ էլեկտրական խառ
նիչներ. մաղեր (կենցաղային պարագաներ).
բյուրեղապակյա ամանեղեն. կաղապարներ
սառույցի համար. կաշի ողորկման (փայլեցման)
համար. ամանեղեն սնունդը ջերմամշակելու
համար. կենցաղային թիակներ. խոհարարա
կան կաղապարներ. մաքրող գործիքներ (ձեռ
քով կառավարվող). ատամ
ն աքչփորիչներ.
լվացքի տաշտեր. կաթը եռացնելիս օգտագործ
վող հսկիչ թիթեղներ. խոհանոցային տախտակ
ներ կտրատելու համար. սանրեր (մեծատամ)
մազերի համար. ոչ էլեկտրական փոշեորսիչ
ներ. տակդիրներ արդուկների համար. ապակու
փոշի զարդարանքների համար. պիտոյատու
փեր հարդարանքի պարագաների համար. զու
գարանի թղթի բաշխիչներ. օճառի բաշխիչներ.
սիֆոններ գազավորված ջրի համար. արծնա
պատ ոչ շինարարական ապակի. կոշիկի կաղա
պարներ. ձագարներ. սպասք համեմունքների
համար. սպունգներ հարդարանքի համար.
բռնիչներ սպունգների համար. լաթեր կահույքի
փոշին մաքրելու համար. սպիտակեղենի չորու
ցիչներ. գործվածքից պատրաստված դույլեր.
սանրերի պատյաններ. հախճապակյա ամանե
ղեն. բռնիչներ ծաղիկների և բույսերի համար
ծաղկային կոմպոզիցիաներում. ծաղկամաններ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական հարիչներ. հատա
կամաքրիչներ. թավաներ. կոշտ խոզանակներ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական հյութամզիչներ.
կենցաղային ծխակլանիչներ. թիթեղամաններ.
ձեռնոցներ ձգելու հարմարանքներ. կաղապար
ներ թխվածքի համար. թերթապակի (չմշակ
ված). սպորտային տափաշշեր. գրիլներ,
ռաշպերներ (խոհանոցային սպասք). տակդիր
ներ ռաշպերների համար տակդիրներ գրիլի
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համար. հատակի խոզանակներ. դիմափոշի
քսելու աղվափնջիկներ. չմշակված կամ մաս
նակի մշակված ապակի, բացառությամբ շինա
րարականի. միջատորսիչներ. ապակե բամբակ,
բացառությամբ մեկուսացման համար օգտա
գործվողների. եփելու սպասք. սկուտեղ - ափսե
ներ
բանջարեղենի
համար.
լիկյորի
սպասքակազմեր. խոհանոցային շերեփներ.
իրեր մայոլիկայից. խոհանոցային ոչ էլեկտրա
կան աղացներ. կենցաղային սպասք. փշուրներ
հավաքելու հարմարանքներ. խճանկարներ
ապակուց, բացառությամբ շինարարականի.
ձեռքով կառավարվող կենցաղային աղացներ.
բրդե թափոններ մաքրելու համար. արհեստա
կան ձվեր ածան հավերի տակ դնելու համար.
դրոցներ ձվերի համար. փայլատ ապակի.
ապակի ծիածանաքարից. բարձիկներ մաքրելու
համար. հաց կտրատելու տախտակներ. ամա
նեղենի հավաքակազմով պիտոյատուփեր զբո
սախնջույքների համար. հարթամամլիչներ
տաբատների
համար.
թղթե
ափսեներ.
գրտնակներ խմորի համար (տնային). էլեկտրա
կան սանրեր. թիակներ տորթի համար. սիֆոն
ներ, կաթոցիկներ գինին համտեսելու համար.
տախտակներ արդուկելու համար. կենցաղային
թղթե սկուտեղներ. կավե կաթսայիկներ. գլխա
դիրներ ցնցուղների համար. ձեռքով կառավար
պղպեղաղացներ.
վող
պղպեղամաններ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական մեքենաներ և
հարմարանքներ ողորկման համար. նյութեր
փայլեցնելու համար, բացառությամբ պատրաս
տուկների, թղթի և քարի. ճենապակյա ամանե
ղեն. սկահակներ (վազաներ). օճառամաններ.
գիշերանոթներ. կավե ամանեղեն. աղբարկղեր.
դիմափոշու
դատարկ
ամաններ.
դույլեր
սառույցի համար. խոհանոցային քերիչներ.
առնետների թակարդներ. կենցաղային կամ
խոհանոցային տարողություններ. օղակներ
անձեռոցիկների համար. աղցանամաններ.
աղամաններ. ցողիչներ (սրսկիչներ) ծաղիկների
և բույսերի համար. սպասքակազմեր (սեղանի
սպասք). սկուտեղներ. թեյի սպասքակազմեր
(սեղանի սպասք). բռնիչներ անձեռոցիկների
համար. սառույց և սառույցով ըմպելիքներ
պատրաստելու մետաղական անոթներ. պնակ
ներ. կոշկաթիակներ. ապուրաման. փոքրիկ
խոզանակներ հոնքերի համար. մկան թակարդ
ներ. արձաններ ճենապակուց, կավից, խեցեղե
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նից,
հախճապակուց,
թրծակավից
կամ
ապակուց.
շաքարամաններ.
սկահակներ
(վազաներ) ճաշասեղանի համար. գավաթիկ
ներ. հագուստը լայնացնելու՝ ձգելու հարմա
րանքներ. թրմելու թեյամաններ. կեռիկներ
կոշիկները կամ ձեռնոցները կոճկելու համար.
խոզուկ-գանձատուփեր. տնային պարագաներ
հարդարանքի համար. ոչ էլեկտրական ինքնա
եռներ. սեղանի սպասք, բացառությամբ դանակ
ների,
պատառաքաղների
և
գդալների.
հեղուկացիրներ օծանելիքների համար. նուրբ
էլեկտրական հաղորդիչներով ներածված ապա
կի. ամանեղեն ներկված ապակուց. ապակիներ
տրանսպորտային միջոցների պատուհանների
համար (կիսաֆաբրիկատներ). գավաթներ.
աերոզոլային հարմարանքներ (բացառությամբ
բժշկականի). գեղարվեստական իրեր ճենա
պակուց, խեցեղենից, հախճապակուց, թրծա
կավից կամ ապակուց. ափսեներ. խոհանոցային
ոչ էլեկտրական ավտոկլավ
ն եր ոչ էլեկտրական
շուտեփուկներ. ոչ էլեկտրական հարիչներ.
ծծակներով շշերի ոչ էլեկտրական ջեռուցիչներ
մանկական սննդի համար. սափրվելու վրձին
ներ. բռնիչներ սափրվելու վրձինների համար.
մոմակալների վարդակներ. ապակե արկղեր.
կոնֆետատուփեր. մոմակալներ. ոչ էլեկտրա
կան թեյամաններ. թեյը թրմելու գնդիկներ.
ատամի խոզանակներ. էլեկտրական խոզա
նակներ, բացառությամբ մեքենաների մասերի.
կիսանդրիներ ճենապակուց, խեցեղենից, հախ
ճապակուց, թրծակավից կամ ապակուց.
կաշպոներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. ձեռքով կառավարվող սրճաղացներ.
սուրճի սպասքակազմեր (սեղանի սպասք).
սուրճի ոչ էլեկտրական զտիչներ. ոչ էլեկտրա
կան սրճեփ
ներ. ջրա
ման
նե
րի ոչ թղթե և ոչ
մանածագործվածքից տակդիրներ. հղկանյու
թով բարձիկներ խոհանոցի համար. ոչ էլեկտ
րական ճարպաջեռոցներ. ոչ էլեկտրական
դյուրակիր սառցապահարաններ. հարմարանք
ներ բերանի խոռոչը ողողելու համար. մաքրելու
համար թավշակաշի. կոշիկ փայլեցնելու ոչ
էլեկտրական հարմարանքներ. կափարիչներ
պանրամանների համար. կենցաղային զամ
բյուղներ. կենցաղային սկուտեղներ. բամբակե
թափոններ մաքրելու համար. կափարիչներ
ամանների համար. ամանների տակդիրներ
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(սեղանի սպասք). սափորներ (կժեր). խոհանո
ցային
տարողություններ.
խոհանոցային
սպասք. խոհանոցային ոչ էլեկտրական սպասք
սնունդ պատրաստելու համար. բռնիչներ
ատամ
ն աքչփորիչների համար. ատամի էլեկտ
րական խոզանակներ. անձնական օգտագործ
ման հոտազերծիչ սարքեր. խոզանակներ
տարողությունները մաքրելու համար. ցուցա
նակներ ճենապակուց կամ ապակուց. սպունգ
ներ տնտեսական նպատակների համար.
փետրե փոքր ավելներ. փոշի մաքրելու լաթեր.
ոչ գործվածքային թափանցիկ կվարցային
ապակեթելք. ապակեթելք, բացառությամբ
մեկուսացման կամ գործվածքի համար օգտա
գործվողների. արձանիկներ ճենապակուց,
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից կամ
ապակուց. թելեր ապակեթելքից, բացառու
թյամբ մանածագործականի. ոչ էլեկտրական
սրճամաններ. թեյաքամիչներ. սրվակներ. ձեռ
նոցներ տնային տնտեսության համար. գարեջրի
կափարիչով գավաթներ. սպասք բուսական
յուղի և քացախի համար. ձեռնոցներ ողորկման
համար. մարիչներ մոմերի համար. մանկական
դյուրակիր տաշտակներ. վանդակ ներսենյա
կային կենդանիների համար. լաթեր հատակ
լվանալու համար. սպասք լվանալու խոզանակ
ներ. տերարիում
ն եր սենյակային պայմաննե
րում բույսեր աճեցնելու համար. զուգարանային
արկղեր ընտանի կենդանիների համար. հալած
սիլիկահող (մասնակի մշակված), բացառու
թյամբ շինարարականի. վաֆլե ոչ էլեկտրական
կաղապարներ. հացամաններ. փայտիկներ
ուտելիս օգտագործելու համար. վուշի քոլքեր
(խծուծներ) մաքրելու համար. լվացքասեղմակ
ներ. ձողիկներ կոկտեյլների համար. տոպրակ
ներ հրուշակեղենը զարդարելու համար.
դանակներ թխվածքներ կտրելու համար (խոհա
նոցային պարագաներ). տուփեր թխվածքների
համար. թղթե կամ պլաստմասսայե բաժակներ.
բաժակներ ըմպելիքների համար. ատամի
թելեր. ձեռնոցներ այգեգործական-բանջարա
բուծական աշխատանքների համար. տաք
ուտեստների ոչ էլեկտրական փոքր կաթսաներ.
իզոթերմիկ
(հավասարաջերմ)
պարկեր.
պտտվող սկուտեղներ (խոհանոցային պարա
գաներ). տուփեր նախաճաշի համար. գդալներ
խառնելու համար (խոհանոցի սպասք). արիշ

65
65

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.06.2021

տա պատրաստելու մեքենաներ (ձեռքի գործիք
ներ). դանակներ խմորի համար. օդաթողման
հարմարանքներ. խոհանոցային փոքրիկ թիակ
ներ. հղկանյութով սպունգներ կաշին մաքրելու
համար.
սխտորքամիչներ
(խոհանոցային
սպասք). միանգամյա օգտագործման ափսե
ներ. օղակաձև և ձողաձև կախիչներ սրբիչների
համար. զուգարանի թղթի բռնիչներ. սենյակա
յին ակվարիում
ն եր. սենյակային ակվարիում
ների կափարիչներ. սենյակային տերարիում
ն եր
(վիվարիում
ն եր). քամվող հատակամաքրիչներ.
զամբյուղներ թղթերի համար. արկղեր բույսերի
համար. ձողիկներ (ծղոտներ) ըմպելիքներ խմե
լու (համտեսելու) համար. ջերմակներ թեյնիկ
ների համար. շպարը մաքրելու հարմարանքներ.
միջատներին գրավելու և ոչնչացնելու համար ոչ
էլեկտրական սարքեր. թխելու համար գորգիկ
ներ. երկարաճիտ կոշիկների կաղապարներ.
գրպանի տափաշշեր. կոսմետիկական մածկա
թիակներ. տակնոցներ. ճանճորսիչներ. մոմ
պատրաստելու անոթներ. ոչ էլեկտրական շոգե
կաթսաներ սննդի համար. դիմահարդարման
սպունգներ. խոհանոցային ոչ էլեկտրական
ջարդիչներ. բռնիչներ (խոհանոցային). խոհա
նոցային ձեռնոցներ. խորոված անելու ձեռնոց
ներ. խոհանոցային վրձիններ, խոզանակներ.
խոհարարական տանձաձև սրսկիչներ. ավտո
մեքենան լվանալու ձեռնոցներ. դիմահարդար
ման վրձիններ. դույլեր հատակամաքրիչը
քամելու համար. լոշիկներ (տորտիլա) պատ
րաստելու ոչ էլեկտրական խոհանոցային ճնշա
գործիքներ. դահուկները մոմով փայլեցնելու
խոզանակներ. թարթիչների խոզանակներ.
կենցաղային, ոչ էլեկտրական զատիչներ ձվի
համար. ոտքերի մատների բաժանիչներ ոտնա
հարդարման համար. էլեկտրական հոսանքին
միացող դիֆուզորներ մոծակներին վանելու
համար. սառեցնող տոպրակներ սննդամթերքը
և ըմպելիքները սառեցնելու համար. բազմակի
օգտագործման սառցե գնդիկներ. սեղանի
վրայի ոչ թղթե և ոչ մանածագործվածքից տակ
դիրներ. սեղանի սպասքի տակ դրվող ոչ թղթե
և ոչ մանածագործվածքից անձեռոցիկներ.
կախովի պիտակներ գրաֆինների համար.
գինու օդավորիչներ (աերատորներ). ատամի
էլեկտրական խոզանակների գլխիկներ. դրա
մատուփեր. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական
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սարքեր հագուստի խավամազիկ գնդիկները
հեռացնելու համար. լաթեր ողորկման, փայլեց
ման համար. խոզաստև խոզանակներ պատ
րաստելու համար. ձիու մազ խոզանակներ
պատրաստելու համար. ունելիներ սառույցի
համար. ունելիներ աղցանի համար. սպասքի
շերեփներ. խոհանոցային վարսանգներ. խոհա
նոցային հավանգներ. պաղպաղակի գդալներ.
ընկույզի կոտրիչներ. շաքարի ունելիներ.
ցախավելների բռնակներ. գինու շերեփներ.
մանկական փչովի լոգարաններ. մանկական
լոգարանների հենարաններ. թեյի կապոցների
բռնիչներ. տորթի ձևավորման գործիքների ծայ
րեր և խողովակներ. սպիտակեղենի հովանո
ցաձև չորանոցներ. խոհանոցային ցանցեր,
բացառությամբ միկրոալիքային վառարանների
համար նախատեսվածների.կաթոցիկներ կոս
մետիկական նպատակների համար. կաթոցիկ
ներ կենցաղային նպատակների համար.
կուսկուս պատրաստելու ոչ էլեկտրական սալիկ
ներ. ոչ էլեկտրական թաժիններ. ձվի դեղնուցի
զատիչներ. բազմակի օգտագործման սիլիկոնե
կափարիչներ սննդի համար. կենդանիներին
խնամելու ձեռնոցներ. քերակներ (մաքրող գոր
ծիքներ). առանց կճեպի ձու խաշելու կաթսան
ներ. անուշաբույր յուղի էլեկտրական և ոչ
էլեկտրական դիֆուզորներ, բացառությամբ
հոտավետ եղեգների. անուշաբույր յուղերը
տարածելու թիթեղիկներ. մակարոնեղեն պատ
րաստելու ձեռքի մեքենաներ. օգտագործված
խանձարուրների դույլեր. ալ յումինե փայլաթի
թեղից մեկանգամյա տարաներ կենցաղային
նպատակների համար. խողովակիկներ սխտո
րի կեղևազրկման համար. ատամ
ն ամածուկի
պարկուճի ճզմիչներ. գինի լցնելու հարմարանք.
կերամաններ ընտանի կենդանիների համար.
ավտոմատ կերամաններ ընտանի կենդանի
ների համար. էլեկտրական և ոչ էլեկտրական
տաքացուցիչներ մոմերի համար. ամանեղեն
լվանալու լաթեր. հղկող ձեռնոցներ մաշկը մաք
րելու համար:
____________________
(210) 20211084
(220) 14.05.2021
(730) Լևոն Գաբրիելի Բաբալյան, ՀՀ, Երևան,
Բադալ Մուրադյան 12, բն. 30, AM
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01.06.2021

(540)

(511)
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ.
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. օսլա
(ապրետուր). կարմիր կրոկուս ողորկման
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. կոս
մետիկական
պատրաստուկներ
լոգանքի
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ.
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական նպա
տակների համար. կոսմետիկական դիմակներ.
բերգամոտի յուղ. կավիճ սպիտակեցման
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական
կրեմ
ն եր. պատրաստուկներ կաշվի գունաթափ
ման համար. աղեր սպիտակեցման համար.
սոդա սպիտակեցման համար. պատրաստուկ
ներ լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ
հաղորդելու համար. բուրավետ փայտանյութ.
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման
համար, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների. լաքեր եղունգների
համար. միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոն
ներ մազերի համար. մետաղների կարբիդներ
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյու
թեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. հրաբխա
յին մոխիր մաքրման համար. կոշիկի քսուքներ.
միջոցներ մազերը ներկելու համար. պատրաս
տուկներ մազերը գանգրացնելու համար.
արհեստական թարթիչներ. կոսմետիկական
միջոցներ թարթիչների համար. պատրաստուկ
ներ ողորկման համար. կոշիկների խնամքի
միջոցներ. մոմեր կահույքի և հատակների փայ
լեցման համար. փայլ տվող պատրաստուկներ
(ողորկման համար). կոշիկի մոմեր. կոշիկի
կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ մանրահա
տակի համար. ողորկելու մոմեր. դերձակի մոմ.
եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշաբույր ջուր
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(օդեկոլոն). ներկանյութեր զուգարանի ջրի
համար. պահպանող բաղադրություններ կաշվի
համար (փայլեցնող). կորունդ (հղկանյութ). կոս
մետիկական միջոցներ կենդանիների համար.
կոսմետիկական հավաքածուներ. կոսմետիկա
կան միջոցներ. բամբակ կոսմետիկական նպա
տակների համար. մաքրող կավիճ. բծերը
հանելու միջոցներ. կոսմետիկական մատիտ
ներ. քսուքներ ողորկման համար. կոսմետիկա
կան կրեմ
ն եր. լվացքի սոդա մաքրելու համար.
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար.
մոմեր, կրեմ
ն եր կաշվի համար. լվացող միջոց
ներ, բացառությամբ արդյունաբերական և
բժշկական նպատակների համար օգտագործ
վողների. լուծույթներ մաքրելու համար. ճար
պազերծող
միջոցներ,
բացառությամբ
արդյունաբերական նպատակների համար
օգտագործվողների. պատրաստուկներ դիմա
հարդարանքը հեռացնելու համար. ատամ
ն ա
փոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի
փոշի (հղկանյութ). կենցաղային հակաստա
տիկներ. զմռնիտի թուղթ. պատրաստուկներ
լաքը հեռացնելու համար. զմռնիտի կտորներ.
պատրաստուկներ գունազերծման համար.
պատրաստուկներ
արծնուկը
հեռացնելու
համար. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ
ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի կեղև
լվացքի համար. Զմռնիտ. Խունկ. Դեպիլ յատոր
ներ. մազահեռացնող մոմ. պատրաստուկներ
լվացքը թրջելու համար. եթերային էսենցիաներ
(բնահյութեր). եթերային յուղեր. գրիմ. պատ
րաստուկներ մաքրելու համար. հիմքեր ծաղկա
յին օծանելիքների համար. բաղադրություններ
հոտավետ նյութերով ծխեցման համար (պար
ֆյումերիա). բուրավետիչներ ամոքահունց խմո
րից պատրաստվող հրուշակեղենի համար
(եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ. կոսմետի
կական վազելին. գերանիոլ. յուղեր կոսմետի
կական
նպատակների
համար.
ջրածնի
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր.
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր.
իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. հարդարանքի
կաթ. սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվաց
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քի. համար. արդուզարդի միջոցներ. դիմապա
կիները մաքրելու հեղուկներ. պատրաստուկներ
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար.
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ օծանե
լիքի արտադրության համար. կոսմետիկական
միջոցներ հոնքերի համար. մուշկ. չեզոքացնող
միջոցներ մշտագանգրացման համար. շամ
պուններ. օծանելիք. արհեստական եղունգներ.
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար.
պատրաստուկներ պատի պաստառները մաք
րելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե հղկա
թուղթ.
պարֆյումերիային
արտադրանք.
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. հղկա
քարեր ողորկման համար. պեմզա (չեչաքար).
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ սափր
վելու համար. հոտազերծող օճառներ. հոտա
վետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի
բուրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով
օճառներ հարդարանքի համար. սոդայի մոխ
րաջուր. մատիտներ հոնքերի համար. հարդա
րանքի (արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկական
ներկանյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման
համար. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման
համար. տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկա
պաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյութով. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու
դեմ (արդուզարդի պարագաներ). օճառներ
քրտնելու դեմ. կիզելգուր ողորկման համար.
հղկանյութեր*. հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ
(լվացող, մաքրող միջոց). ալ յումինային շիբեր
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպելիք
ների համար (եթերային յուղեր). կենցաղային
քիմիական գունաբացող նյութեր սպիտակե
ղենի համար. աղեր վաննաների համար, բացա
ռությամբ
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների. ներկանյութեր մորուքի և
բեղերի համար. կոսմետիկական միջոցներ
նիհարելու համար. սոսինձներ արհեստական
թարթիչների ամրացման համար. պատրաս
տուկներ ներկերը հեռացնելու համար. դեկորա
տիվ փոխատիպ նկարներ կոսմետիկական
նպատակների համար. կապակցող միջոցներ
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կոսմետիկական նպատակների համար. գու
նազրկող միջոցներ կոսմետիկական նպատակ
ների համար. պատրաստուկներ լվանալիս
սպիտակեղենը փափկացնելու համար. պատ
րաստուկներ ատամ
ն երի պրոթեզները մաքրե
լու համար. պատրաստուկներ ջրհորդանները
մաքրելու համար. շամպուններ ընտանի կենդա
նիների համար (ոչ բուժական խնամքի միջոց
ներ). կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված
անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ ատամ
ն երի
պրոթեզների ողորկման համար. կպչուն նյու
թեր կոսմետիկական միջոցների համար. սափր
վելու լոսյոններ. լաքեր մազերի համար.
թարթիչների տուշ՝ ներկ. հոտավետ խառնուրդ
ներ ծաղիկներից և խոտերից. աերոզոլներ
բերանի խոռոչի թարմացման համար. պատ
րաստուկներ չոր մաքրման համար. պատրաս
տուկներ մանրատախտակի վրայից մոմը
հեռացնելու համար (մաքրող միջոցներ).
սահումը կանխող մոմ հատակի համար. հեղուկ
ներ հատակի համար, որոնք կանխում են սահե
լը. սեղմված օդով բալոններ մաքրման և փոշու
հեռացման համար. ժել ատամ
ն երի սպիտակեց
ման համար.լվացող միջոցներով տոգորված
ջնջոցներ մաքրելու համար. պատրաստուկներ
բույսերի տերևներին փայլ հաղորդելու համար.
խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ
նյութեր
սպասք լվացող մեքենաների համար. օդի բու
րավետիչներ. շերտիկներ շնչառությունը թար
մացնելու համար. հոտազերծիչներ ընտանի
կենդանիների համար. մաքրող միջոցներ անձ
նական հիգիենայի համար, ախտահանիչներ
կամ հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ հալվե
վերայով
կոսմետիկական
նպատակների
համար. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
փայլ շրթունքների համար. բալզամ
ն եր, բացա
ռությամբ բժշկական նպատակներով օգտա
գործվողների.
չոր
շամպուններ.
կպչուն
պիտակներ եղունգների համար. արևապաշտ
պան պատրաստուկներ. եթերային յուղեր ցիտ
րոնից. հինա (կոսմետիկական ներկանյութ).
գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր շրթներկի
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ
բժշկական նպատակների համար. մազերի
լավորակիչներ.պատրաստուկներ մազերն ուղ
ղելու համար. դիմահարդարումը հեռացնող
պատրաստուկներով տոգորված անձեռոցիկ
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ներ. կոլագեններ (սոսնձանյութ) կոսմետիկա
կան նպատակների համար. սպիտակեցնող
շերտիկներ ատամ
ն երի համար. սննդային բու
րավետիչներ (եթերային յուղեր). բուսական
կոսմետիկական միջոցներ. ոչ բուժական մաք
րող միջոցներ անձնական հիգիենայի համար.
բուսական էքստրակտներ կոսմետիկական
նպատակների համար. եղունգների լաքահա
նիչներ. մոմ հատակի համար.շամպուններ կեն
դանիների համար (ոչ բժշկական խնամքի
միջոցներ). պատրաստուկներ աչքերը լվանալու
համար, ոչ բժշկական նպատակների համար.
հեշտոցային լուծույթներ անձնական հիգիենայի
կամ հոտազերծման համար. կենցաղային քիմի
ական պատրաստուկներ մաքրելու համար.
բույր տարածող հոտավետ եղեգներ. սպիտա
կեցնող (գունազրկող) միջոցներ կենցաղային
նպատակների համար. մերսման մոմեր կոսմե
տիկական նպատակների համար. կոսմետիկա
միջոցներ
կան
երեխաների
համար.
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ
անձնական հիգիենայի համար. մաքրող միջոց
ներով տոգորված մանկական անձեռոցիկներ.
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). աչքի
ժելային վիրակապեր կոսմետիկական նպա
տակների համար. փայլփլուքներ եղունգների
համար. միցել յար ջուր. մարմ
ն ի ներկեր կոսմե
տիկական նպատակների համար. մարմ
ն ի
հեղուկ լատեքսային ներկեր կոսմետիկական
նպատակների համար. ատամ
ն ամածուկ. դիմա
հարդարումը հեռացնող պատրաստուկներով
տոգորված բամբակ. լվացքի անձեռոցիկներ
գունաթափումը կանխելու համար. չորացնող
հակաստատիկ անձեռոցիկներ. փայլեր մարմ
ն ի
համար. կրկնակի կոպի ժապավեններ:
դաս 21. խմոցներ (գուռեր). կերամաններ.
մետաղական քերակներ հատակների համար.
լվացքի տախտակներ. ջերմամեկուսիչ տարո
ղություններ սննդամթերքի համար. թակիչներ
գորգերի փոշին մաքրելու համար. ապակյա
սրվակներ (անոթներ). կենդանիների ցցամա
զեր (խոզանակներ և վրձիններ). տարբերակիչ
օղակներ ընտանի թռչունների համար. ճկափո
ղերի գլխադիրներ ոռոգման, ջրցանման
համար. ոռոգման հարմարանքներ. խոզանակ
ներ. ցողիչներ (սրսկիչներ). ցնցուղներ (այգե
գործական). հացի կենցաղային զամբյուղներ.
տարբերակիչ օղակներ թռչունների համար.
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փոքրիկ տաշտակներ թռչունների համար.
ավելներ. մեխանիկական խոզանակներ գոր
գերի համար. գնդաձև ապակե տարողություն
ներ (անոթներ). դույլեր.բադյաներ. թասեր
(անոթներ). խոհանոցային սպասքի հավաքա
կազմեր. ծորաններ. քերոցներ. կարագաման
ներ. կափարիչներ կարագամանների համար.
գարեջրի գավաթներ. ապակե տարողություն
ներ (քիմիկատների համար). անոթներ խմելու
համար.
ջերմամեկուսիչ
տարողություններ
ըմպելիքների համար. արկղեր թղթե անձեռո
ցիկներ մատուցելու համար. օճառամաններ.
տուփեր թեյի համար. ճաշամաններ (թասեր).
հյուսապատված շշեր. ճտքակոշիկները հանելու
հարմարանքներ. ապակե խցաններ. էլեկտրա
կան և ոչ էլեկտրական խցանահաններ. ապակե
դեկորատիվ գնդեր. մեծ շշեր. թերմոսներ.
սառեցնող անոթներ. շիշ բացելու էլեկտրական
և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. մետաղա
կան շամփուրներ խոհանոցի համար. փոքրիկ
խոզանակներ եղունգների համար. հարդա
րանքի խոզանակներ. լամպերի ապակիները
մաքրելու խոզանակներ. նյութեր խոզանակներ
պատրաստելու համար. մազեր խոզանակների
համար. խնկամաններ անուշահոտ նյութերի
համար. փոքրիկ ամաններ քացախի կամ յուղի
համար. կաբարե (սկուտեղներ ըմպելիքների
համար). թռչնավանդակներ. մաղեր (կենցաղա
յին). ջերմամեկուսիչ տարողություններ. ջրա
մաններ.
տակդիրներ
ճաշացուցակների
համար. կերակրակաթսաներ. խոհանոցային
սպասքը մաքրելու մետաղական ճիլոպներ.
մաղեր մոխրի համար (կենցաղային պարագա
ներ). կենցաղային խեցեգործական իրեր. ճան
ճասպաններ. կաթսաներ. կոշիկի խոզանակներ.
խոզանակներ ձիերին մաքրելու համար. կերա
մաններ կենդանիների համար. սանրեր կենդա
նիների համար. սանրեր*. լաթեր մաքրություն
անելու համար. մանր չինական զարդարանք
ներ ճենապակուց. կաղապարներ (խոհանոցա
յին սպասք). ոչ էլեկտրական հարմարանքներ
մոմով փայլեցնելու համար. կոկտեյլի ձեռքով
թափահարելու խառնիչներ. սոսնձամաններ.
բաժակներ (անոթներ). եղջյուրներ խմելու
համար. տնային պարագաներ կոսմետիկայի
համար. կենցաղային քամիչներ. մրգամաններ.
տակդիրներ դանակների համար սեղանի
սպասքավորման համար. կաթսաների կափա
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րիչների փակիչներ. կափարիչներ կճուճների
համար. արդուկի սեղանների պատյաններ.
հարմարանքներ փողկապների ձևը պահպանե
լու համար. կենցաղային ոչ էլեկտրական խառ
նիչներ. մաղեր (կենցաղային պարագաներ).
բյուրեղապակյա ամանեղեն. կաղապարներ
սառույցի համար. կաշի ողորկման (փայլեցման)
համար. ամանեղեն սնունդը ջերմամշակելու
համար. կենցաղային թիակներ. խոհարարա
կան կաղապարներ. մաքրող գործիքներ (ձեռ
քով կառավարվող). ատամ
ն աքչփորիչներ.
լվացքի տաշտեր. կաթը եռացնելիս օգտագործ
վող հսկիչ թիթեղներ. խոհանոցային տախտակ
ներ կտրատելու համար. սանրեր (մեծատամ)
մազերի համար. ոչ էլեկտրական փոշեորսիչ
ներ. տակդիրներ արդուկների համար. ապակու
փոշի զարդարանքների համար. պիտոյատու
փեր հարդարանքի պարագաների համար. զու
գարանի թղթի բաշխիչներ. օճառի բաշխիչներ.
սիֆոններ գազավորված ջրի համար. արծնա
պատ ոչ շինարարական ապակի. կոշիկի կաղա
պարներ. ձագարներ. սպասք համեմունքների
համար. սպունգներ հարդարանքի համար.
բռնիչներ սպունգների համար. լաթեր կահույքի
փոշին մաքրելու համար. սպիտակեղենի չորու
ցիչներ. գործվածքից պատրաստված դույլեր.
սանրերի պատյաններ. հախճապակյա ամանե
ղեն. բռնիչներ ծաղիկների և բույսերի համար
ծաղկային կոմպոզիցիաներում. ծաղկամաններ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական հարիչներ. հատա
կամաքրիչներ*. թավաներ. կոշտ խոզանակ
ներ.
կենցաղային
ոչ
էլեկտրական
հյութամզիչներ. կենցաղային ծխակլանիչներ.
թիթեղամաններ. ձեռնոցներ ձգելու հարմա
րանքներ. կաղապարներ թխվածքի համար.
թերթապակի (չմշակված). սպորտային տափաշ
շեր. գրիլներ, ռաշպերներ (խոհանոցային
սպասք). տակդիրներ ռաշպերների համար
տակդիրներ գրիլի համար. հատակի խոզա
նակներ. դիմափոշի քսելու աղվափնջիկներ.
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի,
բացառությամբ շինարարականի. միջատորսիչ
ներ. ապակե բամբակ, բացառությամբ մեկու
սացման համար օգտագործվողների. եփելու
սպասք. սկուտեղ - ափսեներ բանջարեղենի
համար. լիկյորի սպասքակազմեր. խոհանոցա
յին շերեփներ. իրեր մայոլիկայից. խոհանոցա
յին ոչ էլեկտրական աղացներ. կենցաղային
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սպասք. փշուրներ հավաքելու հարմարանքներ.
խճանկարներ ապակուց, բացառությամբ շինա
րարականի. ձեռքով կառավարվող կենցաղային
աղացներ. բրդե թափոններ մաքրելու համար.
արհեստական ձվեր ածան հավերի տակ դնելու
համար. դրոցներ ձվերի համար. փայլատ ապա
կի. ապակի ծիածանաքարից. բարձիկներ մաք
րելու համար. հաց կտրատելու տախտակներ.
ամանեղենի հավաքակազմով պիտոյատուփեր
զբոսախնջույքների համար. հարթամամլիչներ
տաբատների
համար.
թղթե
ափսեներ.
գրտնակներ խմորի համար (տնային). էլեկտրա
կան սանրեր. թիակներ տորթի համար. սիֆոն
ներ, կաթոցիկներ գինին համտեսելու համար.
տախտակներ արդուկելու համար. կենցաղային
թղթե սկուտեղներ. կավե կաթսայիկներ. գլխա
դիրներ ցնցուղների համար. ձեռքով կառավար
պղպեղաղացներ.
վող
պղպեղամաններ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական մեքենաներ և
հարմարանքներ ողորկման համար. նյութեր
փայլեցնելու համար, բացառությամբ պատրաս
տուկների, թղթի և քարի. ճենապակյա ամանե
ղեն. սկահակներ (վազաներ). օճառամաններ.
գիշերանոթներ. կավե ամանեղեն. աղբարկղեր.
դիմափոշու
դատարկ
ամաններ.
դույլեր
սառույցի համար. խոհանոցային քերիչներ.
առնետների թակարդներ. կենցաղային կամ
խոհանոցային տարողություններ. օղակներ
անձեռոցիկների համար. աղցանամաններ.
աղամաններ. ցողիչներ (սրսկիչներ) ծաղիկների
և բույսերի համար. սպասքակազմեր (սեղանի
սպասք). սկուտեղներ. թեյի սպասքակազմեր
(սեղանի սպասք). բռնիչներ անձեռոցիկների
համար. սառույց և սառույցով ըմպելիքներ
պատրաստելու մետաղական անոթներ. պնակ
ներ. կոշկաթիակներ. ապուրաման. փոքրիկ
խոզանակներ հոնքերի համար. մկան թակարդ
ներ. արձաններ ճենապակուց, կավից, խեցեղե
հախճապակուց,
նից,
թրծակավից
կամ
ապակուց.
շաքարամաններ.
սկահակներ
(վազաներ) ճաշասեղանի համար. գավաթիկ
ներ. հագուստը լայնացնելու՝ ձգելու հարմա
րանքներ. թրմելու թեյամաններ. կեռիկներ
կոշիկները կամ ձեռնոցները կոճկելու համար.
խոզուկ-գանձատուփեր. տնային պարագաներ
հարդարանքի համար. ոչ էլեկտրական ինքնա
եռներ. սեղանի սպասք, բացառությամբ դանակ
ների,
պատառաքաղների
և
գդալների.
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հեղուկացիրներ օծանելիքների համար. նուրբ
էլեկտրական հաղորդիչներով ներածված ապա
կի. ամանեղեն ներկված ապակուց. ապակիներ
տրանսպորտային միջոցների պատուհանների
համար (կիսաֆաբրիկատներ). գավաթներ.
աերոզոլային հարմարանքներ (բացառությամբ
բժշկականի). գեղարվեստական իրեր ճենա
պակուց, խեցեղենից, հախճապակուց, թրծա
կավից կամ ապակուց. ափսեներ. խոհանոցային
ոչ էլեկտրական ավտոկլավ
ն եր ոչ էլեկտրական
շուտեփուկներ. ոչ էլեկտրական հարիչներ.
ծծակներով շշերի ոչ էլեկտրական ջեռուցիչներ
մանկական սննդի համար. սափրվելու վրձին
ներ. բռնիչներ սափրվելու վրձինների համար.
մոմակալների վարդակներ. ապակե արկղեր.
կոնֆետատուփեր. մոմակալներ. ոչ էլեկտրա
կան թեյամաններ. թեյը թրմելու գնդիկներ.
ատամի խոզանակներ. էլեկտրական խոզա
նակներ, բացառությամբ մեքենաների մասերի.
կիսանդրիներ ճենապակուց, խեցեղենից, հախ
ճապակուց, թրծակավից կամ ապակուց. կաշ
պոներ,
բացառությամբ
թղթից
պատրաստվածների. ձեռքով կառավարվող
սրճաղացներ. սուրճի սպասքակազմեր (սեղա
նի սպասք). սուրճի ոչ էլեկտրական զտիչներ. ոչ
էլեկտրական սրճեփներ. ջրամանների ոչ թղթե
և ոչ մանածագործվածքից տակդիրներ. հղկա
նյութով բարձիկներ խոհանոցի համար. ոչ
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. ոչ էլեկտրական
դյուրակիր սառցապահարաններ. հարմարանք
ներ բերանի խոռոչը ողողելու համար. մաքրելու
համար թավշակաշի. կոշիկ փայլեցնելու ոչ
էլեկտրական հարմարանքներ. կափարիչներ
պանրամանների համար. կենցաղային զամ
բյուղներ. կենցաղային սկուտեղներ. բամբակե
թափոններ մաքրելու համար. կափարիչներ
ամանների համար. ամանների տակդիրներ
(սեղանի սպասք). սափորներ (կժեր). խոհանո
ցային
տարողություններ.
խոհանոցային
սպասք. խոհանոցային ոչ էլեկտրական սպասք
սնունդ պատրաստելու համար. բռնիչներ
ատամ
ն աքչփորիչների համար. ատամի էլեկտ
րական խոզանակներ. անձնական օգտագործ
ման հոտազերծիչ սարքեր. խոզանակներ
տարողությունները մաքրելու համար. ցուցա
նակներ ճենապակուց կամ ապակուց. սպունգ
ներ տնտեսական նպատակների համար.
փետրե փոքր ավելներ. փոշի մաքրելու լաթեր.

06/1

ՄԱՍ
№ 1

ոչ գործվածքային թափանցիկ կվարցային
ապակեթելք. ապակեթելք, բացառությամբ
մեկուսացման կամ գործվածքի համար օգտա
գործվողների. արձանիկներ ճենապակուց,
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից կամ
ապակուց. թելեր ապակեթելքից, բացառու
թյամբ մանածագործականի. ոչ էլեկտրական
սրճամաններ. թեյաքամիչներ. սրվակներ. ձեռ
նոցներ տնային տնտեսության համար. գարեջրի
կափարիչով գավաթներ. սպասք բուսական
յուղի և քացախի համար. ձեռնոցներ ողորկման
համար. մարիչներ մոմերի համար. մանկական
դյուրակիր տաշտակներ. վանդակ ներսենյա
կային կենդանիների համար. լաթեր հատակ
լվանալու համար. սպասք լվանալու խոզանակ
ներ. տերարիում
ն եր սենյակային պայմաննե
րում բույսեր աճեցնելու համար. զուգարանային
արկղեր ընտանի կենդանիների համար. հալած
սիլիկահող (մասնակի մշակված), բացառու
թյամբ շինարարականի. վաֆլե ոչ էլեկտրական
կաղապարներ. հացամաններ. փայտիկներ
ուտելիս օգտագործելու համար. վուշի քոլքեր
(խծուծներ) մաքրելու համար. լվացքասեղմակ
ներ. ձողիկներ կոկտեյլների համար. տոպրակ
ներ հրուշակեղենը զարդարելու համար.
դանակներ թխվածքներ կտրելու համար (խոհա
նոցային պարագաներ). տուփեր թխվածքների
համար. թղթե կամ պլաստմասսայե բաժակներ.
բաժակներ ըմպելիքների համար. ատամի
թելեր. ձեռնոցներ այգեգործական-բանջարա
բուծական աշխատանքների համար. տաք
ուտեստների ոչ էլեկտրական փոքր կաթսաներ.
իզոթերմիկ
(հավասարաջերմ)
պարկեր.
պտտվող սկուտեղներ (խոհանոցային պարա
գաներ). տուփեր նախաճաշի համար. գդալներ
խառնելու համար (խոհանոցի սպասք). արիշ
տա պատրաստելու մեքենաներ (ձեռքի գործիք
ներ). դանակներ խմորի համար. օդաթողման
հարմարանքներ. խոհանոցային փոքրիկ թիակ
ներ. հղկանյութով սպունգներ կաշին մաքրելու
համար.
սխտորքամիչներ
(խոհանոցային
սպասք). միանգամյա օգտագործման ափսե
ներ. օղակաձև և ձողաձև կախիչներ սրբիչների
համար. զուգարանի թղթի բռնիչներ. սենյակա
յին ակվարիում
ն եր. սենյակային ակվարիում
ների կափարիչներ. սենյակային տերարիում
ն եր
(վիվարիում
ն եր). քամվող հատակամաքրիչներ.
զամբյուղներ թղթերի համար. արկղեր բույսերի
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համար. ձողիկներ (ծղոտներ) ըմպելիքներ խմե
լու (համտեսելու) համար. ջերմակներ թեյնիկ
ների համար. շպարը մաքրելու հարմարանքներ.
միջատներին գրավելու և ոչնչացնելու համար ոչ
էլեկտրական սարքեր. թխելու համար գորգիկ
ներ. երկարաճիտ կոշիկների կաղապարներ.
գրպանի տափաշշեր. կոսմետիկական մածկա
թիակներ. տակնոցներ. ճանճորսիչներ. մոմ
պատրաստելու անոթներ. ոչ էլեկտրական շոգե
կաթսաներ սննդի համար. դիմահարդարման
սպունգներ. խոհանոցային ոչ էլեկտրական
ջարդիչներ. բռնիչներ (խոհանոցային). խոհա
նոցային ձեռնոցներ. խորոված անելու ձեռնոց
ներ. խոհանոցային վրձիններ, խոզանակներ.
խոհարարական տանձաձև սրսկիչներ. ավտո
մեքենան լվանալու ձեռնոցներ. դիմահարդար
ման վրձիններ. դույլեր հատակամաքրիչը
քամելու համար. լոշիկներ (տորտիլա) պատ
րաստելու ոչ էլեկտրական խոհանոցային ճնշա
գործիքներ. դահուկները մոմով փայլեցնելու
խոզանակներ. թարթիչների խոզանակներ.
կենցաղային, ոչ էլեկտրական զատիչներ ձվի
համար. ոտքերի մատների բաժանիչներ ոտնա
հարդարման համար. էլեկտրական հոսանքին
միացող դիֆուզորներ մոծակներին վանելու
համար. սառեցնող տոպրակներ սննդամթերքը
և ըմպելիքները սառեցնելու համար. բազմակի
օգտագործման սառցե գնդիկներ. սեղանի
վրայի ոչ թղթե և ոչ մանածագործվածքից տակ
դիրներ. սեղանի սպասքի տակ դրվող ոչ թղթե
և ոչ մանածագործվածքից անձեռոցիկներ.
կախովի պիտակներ գրաֆինների համար.
գինու օդավորիչներ (աերատորներ). ատամի
էլեկտրական խոզանակների գլխիկներ. դրա
մատուփեր. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական
սարքեր հագուստի խավամազիկ գնդիկները
հեռացնելու համար. լաթեր ողորկման, փայլեց
ման համար. խոզաստև խոզանակներ պատ
րաստելու համար. ձիու մազ խոզանակներ
պատրաստելու համար. ունելիներ սառույցի
համար. ունելիներ աղցանի համար. սպասքի
շերեփներ. խոհանոցային վարսանգներ. խոհա
նոցային հավանգներ. պաղպաղակի գդալներ.
ընկույզի կոտրիչներ. շաքարի ունելիներ.
ցախավելների բռնակներ. գինու շերեփներ.
մանկական փչովի լոգարաններ. մանկական
լոգարանների հենարաններ. թեյի կապոցների
բռնիչներ. տորթի ձևավորման գործիքների ծայ
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րեր և խողովակներ. սպիտակեղենի հովանո
ցաձև չորանոցներ. խոհանոցային ցանցեր,
բացառությամբ միկրոալիքային վառարանների
համար նախատեսվածների.կաթոցիկներ կոս
մետիկական նպատակների համար. կաթոցիկ
ներ կենցաղային նպատակների համար.
կուսկուս պատրաստելու ոչ էլեկտրական սալիկ
ներ. ոչ էլեկտրական թաժիններ. ձվի դեղնուցի
զատիչներ. բազմակի օգտագործման սիլիկոնե
կափարիչներ սննդի համար. կենդանիներին
խնամելու ձեռնոցներ. քերակներ (մաքրող գոր
ծիքներ). առանց կճեպի ձու խաշելու կաթսան
ներ. անուշաբույր յուղի էլեկտրական և ոչ
էլեկտրական դիֆուզորներ, բացառությամբ
հոտավետ եղեգների. անուշաբույր յուղերը
տարածելու թիթեղիկներ. մակարոնեղեն պատ
րաստելու ձեռքի մեքենաներ. օգտագործված
խանձարուրների դույլեր. ալ յումինե փայլաթի
թեղից մեկանգամյա տարաներ կենցաղային
նպատակների համար. խողովակիկներ սխտո
րի կեղևազրկման համար. ատամ
ն ամածուկի
պարկուճի ճզմիչներ. գինի լցնելու հարմարանք.
կերամաններ ընտանի կենդանիների համար.
ավտոմատ կերամաններ ընտանի կենդանի
ների համար. էլեկտրական և ոչ էլեկտրական
տաքացուցիչներ մոմերի համար. ամանեղեն
լվանալու լաթեր. հղկող ձեռնոցներ մաշկը մաք
րելու համար:
____________________
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(220) 14.05.2021
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք,
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM
(540)

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

(210) 20211086
(220) 14.05.2021
(730) Օհան Ստեփանյան, ՀՀ, Երևան, Այգեձոր
45, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում. ռեստորանների
ծառայություններ:
____________________

(210) 20211088
(220) 17.05.2021
(730) Տաթևիկ Գրիգորյան,
Բաբաջանյան 55/1, բն. 27, AM
(540)

ՀՀ,

Երևան,
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(511)
դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում կպչող
կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ գործ
վածքներ օդապարիկների համար. կենդա
նիների կաշին նմանակող գործվածքներ.
պաստառապատման գործվածքներ կահույքի
համար. լողանալու սպիտակեղեն (բացա
ռությամբ հագուստի). բաններներ մանածա
գործվածքից կամ պլաստմասսայից. բիլ յարդի
մահուդ. գործվածքներ. մարմաշ (գործվածք).
մոմլաթ. դիպակ. մանածագործական նյու
թեր. կտավ. հենք (կանվա) ասեղնագործու
թյան կամ ջուլհակագործության համար.
քաթան (կտոր). գործվածքներ կանեփաթելից.
կտավ (քաթան) կանեփաթելից. աստառներ
բոլորագլխարկների համար. գործվածքներ
կոշկեղենի տակդիրների համար. գործվածք
ներ կոշիկների համար. սեղանի ոչ թղթե նեղ
սփռոցիկներ. շևիոտ (կտոր). մոմլաթե սփռոց
ներ. թավիշ. թաղիք. բամբակե գործվածք
ներ. անկողնու ծածկոցներ. ներքնակերեսներ.
խտակտավ (վուշե գործվածք). անկողնու թղթե
ծածկոցներ. սփռոցներ, բացառությամբ թղթից
պատրաստվածների. ճամփորդական ծածկո
ցաշալեր. կրեպ (նոսր գործվածք). կրեպոն.
կամկայե (նախշավոր) գործվածքներ. սպիտա
կեղենի գործվածքներ. գործվածքներ աստառի
համար. սավաններ. պատանքներ. մանածա
գործվածքից կամ պլաստմասսայից դրոշներ.
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից
գունազարդ դրոշակներ. նախշավոր կտոր ուղե
գորգերի (ուղելաթերի) համար. աղվափետու
րից վերմակներ, ծածկոցներ. ձգուն (էլաստիկ)
գործվածքներ. վարագույրների կապեր մանա
ծագործվածքից. ապակե սպասքը սրբելու անձե
ռոցիկներ (սրբիչներ). նախշավոր գործվածքներ
ասեղնագործության համար. ֆլանել. բայկա
(խավոտ գործվածք). բամբակե գործվածքներ
պանրի փաթաթվածքի համար. բումազե. մար
մին լվանալու թաթմաններ. գազե գործվածքներ
(շղարշ). ռետինապատված կտավ (բացառու
թյամբ գրասենյակային նպատակների համար
օգտագործվողների). մազե գործվածք (պար
կագործվածք). պատյաններ կահույքի համար.
մետաքսե գործվածքներ տպագրական շաբ
լոնների (ձևանմուշների) համար. դաջովի չթե
գործվածքներ. ջերսի (գործվածք). ջութե գործ
վածքներ. բրդե գործվածքներ. վուշե գործվածք
ներ. անկողնու սպիտակեղեն. սպիտակեղեն
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նախշավոր կտավից. սեղանի սպիտակեղեն,
բացառությամբ թղթից պատրաստվածի. սպի
տակեղեն տնային տնտեսության համար. սրբիչ
ներ մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածք
«մարաբու». խտակտավ ներքնակների համար.
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի համար.
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործվածքից.
մոլեսկին (գործվածք). թաշկինակներ մանա
ծագործվածքից. հակամոծակային ցանցեր.
բարձերեսներ. պլաստմասսայե նյութեր (գործ
վածքների փոխարինիչներ). ծանր վարագույր
ներ. գործվածքներ ռամիի (ճենականեփի)
թելքից. գործվածքներ արհեստական մետաք
սից. վարագույրներ մանածագործվածքից կամ
պլաստմասսայից. երեսսրբիչներ մանածա
գործվածքից. մետաքսե գործվածքներ. շղարշ.
գործվածքներ սպանեախոտից. տաֆտա (նրբա
դիպակ) (գործվածք). տրիկոտաժե գործվածք
ներ. շղարշե վարագույրներ. զեֆիր (գործվածք).
չիթ. մանածագործվածքից ամանատակեր.
սեղանի մանածագործվածքից տակդիրներ.
մանածագործական ոչ գործվածքային նյութեր.
ներդրակներ քնապարկերի համար. մանածա
գործվածքից անձեռոցիկներ գրիմը մաքրելու
համար. պիտակներ մանածագործական նյու
թերից. մանածագործական երեսպատման
նյութեր պատերի համար. մանածագործական
գործվածքներ ապակեթելքից. մանածագործա
կան նյութեր զտելու համար. գրամեքենաների
ծածկոցներ մանածագործվածքից. գործվածք
ներ թավաթելից. պատյաններ բարձերի համար.
սպասքի տակ դրվող մանածագործվածքից
դրոցներ. վերմակներ, ծածկոցներ. բազմոցի
բարձերի ծածկոցներ. նյութեր մանածագործ
վածքի համար. մանածագործական նյութեր
կահույք պաստառապատելու համար. գործված
քից պատյաններ զուգարանակոնքերի կափա
րիչների համար. ցնցուղարանի վարագույրներ
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից.
գործվածքից տակաշորեր, գործվածքից խան
ձարուրներ մանկիկների համար. վերմակներ
տնային կենդանիների համար. քնապարկեր
նորածինների համար. ծրարներ նորածինների
համար. քնապարկեր. մահճակալի ժանյակե
րիզներ. մանկական մահճակալների բամպեր
ներ (անկողնային սիպտակեղեն). մուսլինի
գործվածք. բիվակ պարկեր՝ որպես քնապար
կերի համար պաշտպանիչ պատյաններ. զբո
սախնջույքների պլեդներ.
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դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատա
կալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ, պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր
երկար գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոն
ներ. կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկ
ներ. կոշկեղենի մետաղե եզրակներ. մորթիներ
(հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ.
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար.
կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրան
ներ (գրացիաներ). կոստյում
ն եր. պատրաստի
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներք
նազգեստ).
ականջակալներ
(հագուստ).
փողկապներ. կոշկերեսներ. սռնապաններ. բրի
ջիներ. տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների
համար. ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի
աստառներ (հագուստի տարրեր). շարֆ, կաշ
նե, վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային
շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. ներդիրներ
շապիկների համար. էսպադրիլներ. մորթե
թիկնոցներ. բուտսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդր
ներ. գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ).
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքաժապա
վեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և
ուսերը. մարմ
ն ամարզական կոշկեղեն. մանտո.
անջրանցիկ հագուստ. զանգապաններ (տաք
գուլպաներ). ջերսի (հագուստ). շրջազգեստ
ներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ
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(սպասավորների). սպորտային տրիկոտաժե
ղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ (հագուստ).
մուֆտաներ (հագուստ). օրարի (եկեղեցական
հագուստ). առանց մատների ձեռնոցներ. խույ
րեր (եկեղեցական գլխարկ). տնային կոշիկներ.
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակ
ներ. լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկներ.
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ.
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ.
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ.
կրունկներ կոշկեղենի համար. պատմուճաններ
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշկեղենի համար.
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ).
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիք
ներ. լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ.
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ թղթից
պատրաստվածների. կոշկեղենի ներբաններ.
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ.
ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար.
սեպեր բութսերի համար. սպորտային բութսեր.
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն.
տակի շրջազգեստներ. դահուկների կիսակոշիկ
ներ. կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ մարմ
նամարզության համար. հագուստ արհեստա
կան կաշվից. կաշվե հագուստ. թիկնոցներ.
դիմակահանդեսի կոստյում
ն եր. սարիներ. կար
ճաթև (t-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապա
վենակապ փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. գոտիքսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկի
նակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ
քնելու համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստ
ներ. պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ.
հովարներ՝ որպես գլխարկներ. կիսատաբատ
ներ (ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ.
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկ
ներ. քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. վար
սավիրական թիկնոց. կարատեի համազգեստ.
ձյուդոյի համազգեստ. մարմ
ն ամարզական կիպ
նստող զգեստ. կիմոնո. թևքերով մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. նիհարեցնող նյութեր պարունա
կող հագուստ. ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի
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կրունկի պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկ
ներ. թաթմաններ. լատեքսային հագուստ.
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն կրծկալ
ներ. կարճ սռնապաններ:
____________________

(210) 20211089
(220) 17.05.2021
(730) Մաքսիոն Սոլար Փթե. Լթդ., SG
(540)

(511)
դաս 9. արևային մարտկոցներ. արևա
յին մարտ
կոցնեի տարրեր. սարքեր արևա
յին
ճառագայթումը էլեկտրական էներգիայի փոխա
կերպելու համար, այն է՝ ֆոտոէլեկտրական
արևային մոդուլներ, տանիքածածկի ֆոտո
էլեկտրական տարրեր և երեսապատման
ֆոտոէլեկտրական պանելներ։
____________________

(210) 20211090
(220) 17.05.2021
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
____________________

(210) 20211092
(220) 17.05.2021
(730) «Գրեգորիան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ.
Մերձավան, Երկրագործների 6/2, AM
(540)
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(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ բացա
ռությամբ գարեջրի. հացահատիկի հիմքով
թորած ալկոհոլային խմիչքներ. օղի. վիսկի.
բրենդի.
գինիներ.
սպիրտային
մրգային
լուծամզուքներ. լիկյորներ. բալի օղի. գինի
խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20211094
(220) 17.05.2021
(730) Արտաշես Արտոի
Արամի 64, բն. 102, AM
(540)

Զիլֆյան,

Երևան,
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(540)

(511)
դաս
29. մարդու սպառման համար
պատրաստված
մշակված
ընկույզներ
և
ընդեղեն:
____________________

(210) 20211097
(220) 17.05.2021
(730) «ՌՍՍ ԱՌՄ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0029,
Աջափնյակ, Սիլիկյան թաղ., փ. Գ1 թաղ. 2/6, AM
(540)
(511)
դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառայու
թյուններ:
____________________

(210) 20211095
(220) 17.05.2021
(730) Մարգարիտա
Շիրազի 10, բն. 51, AM
(540)

Ասատրյան,

Երևան,

(511)
դաս
44. բժշկական, մասնավորապես`
դերմատոլոգիական
էսթետիկ
բժշկական
ծառայություններ:
____________________

(210) 20211096
(220) 17.05.2021
(730) Գևորգ Արտաշեսի Բախշյան, Երևան,
Արշակունյաց 42, բն. 23, AM

(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա
բերական վերլուծումների. արդյունաբերական
հետազոտությունների և արդյունաբերական
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողության
և նույնականացման ծառայություններ. համա
կարգչային ապարատների և ծրագրային
ապահովման նախագծում և մշակում:
____________________

(210) 20211098
(220) 17.05.2021
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արշակ Ալեքսանի
Հովհաննիսյան, ՀՀ, Երևան, Արաբկիր 51, շ. 3,
բն. 62, AM
(540)
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(540)

(511)
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն և գլխարկներ:
____________________

(210) 20211100
(220) 18.05.2021
(730) «Ֆուդմաստեր»
Մուրադյան 14/25, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

Բ.

(511)
դաս 29 կաթ և կաթնամթերք:

(511)
դաս
34. մշակված կամ չմշակված
ծխախոտ,
մախորկա.
ծխելու
ծխախոտ,
ծխամորճի
ծխախոտ,
ինքնափաթթուկի
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծծելու ծխախոտ
«սնյուս».
սիգարետներ,
ծխագլանակներ,
էլեկտրոնային
սիգարետներ,
սիգարներ,
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ,
ընդգրկված 34-րդ դաս ում. ծխախոտաթուղթ,
սիգարետների պարկուճներ և լուցկի:
____________________

(210) 20211104
(220) 18.05.2021
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Նարեկ
Մուրադյան Վարդանի, ՀՀ, Արարատ 0601,
Վեդի, Ա. Վարդանյան, տուն 40, AM
(540)

____________________

(210) 20211101
(220) 18.05.2021
(730) «Լեքս տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ,
ՀՀ, Երևան 0068, Մալաթիա-Սեբաստիա,
Կուրղինյան նրբ., շ. 13, բն. 32, AM

(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ.
դրանցից պատրաստված իրեր. պայուսակներ.
կանացի
պայուսակներ.
ուսից
կախվող
պայուսակներ. կանացի երեկոյան պայուսակ
ներ. դրամապանակներ, քլատչ պայուսակներ,
տարբեր
նպատակների
պայուսակներ,
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ուսապարկեր,
հովանոցներ.
կանացի
պայուսակների հիմնակմախքներ. անվավոր
տնտեսական պայուսակներ. տնտեսական
պայուսակներ. պայուսակներ ալպինիստների
համար.
տուրիստական
պայուսակներ.
ծովափի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ,
կաշվե պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ)
փաթեթավորման համար. թղթապայուսակներ
(կաշեգալանտերեա).
կռնապայուսակներ,
սպորտային
պայուսակներ.
կենգուրու
պայուսակներ երեխաներ կրելու համար.
բռնակներ տնտեսական պայուսակները և
տոպրակները տեղափոխելու համար. ուղեբեռի
տեսակավորման
համար
հարմարեցվող
պայուսակներ. թիկնապայուսակներ երեխաներ
կրելու համար.
դաս 25. կոշիկներ, երկարաճիտ կոշիկներ.
կիսակոշիկներ.
քուղերով
կիսակոշիկներ.
կոշիկների
ճտքեր,
կրկնակոշիկներ.
տնային կոշիկներ. լողափի կոշիկ. սաբոներ
(կոշիկ). սպորտային կոշիկներ. դահուկների
կիսակոշիկներ.
կաճյակներ
(թաղիքե
երկարաճիտ կոշիկներ). մինչև կոճերը հասնող
կոշիկներ. կոշիկի կրունկի պաշտպանիչ
հարմարանքներ.
մանկական
կոշիկներ.
կանացի կոշիկներ. տղամարդու կոշիկներ.
կեդեր.
դաս
35. պայուսակների. կոշիկների.
աքսեսուարների մանրածախ և մեծածախ
վաճառքի ծառայություններ, այդ թվում նաև
օնլայն:
____________________
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դաս
25.
կոշկեղեն.
գուլպաներ
(երկար).
գուլ
պաների կրկնակրունկներ.
բլուզներ.
կեպիներ՝ որպես գլխարկներ.
տրիկոտաժեղեն.
երկարաճիտ
կոշիկներ.
կիսակոշիկներ.
քուղերով կիսակոշիկներ.
պարանոցի
խողովակաձև
շարֆեր.
գոտիներ (հագուստ). շալեր. սվիտերներ,
պուլովերներ. կարճագուլպաներ. կոշիկների
ճտքեր. միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ).
հագուստ. զուգագուլպաներ. կոստյումներ.
պատրաստի
հագուստ.
ականջակալներ
(հագուստ).
կոշկերեսներ.
տաբատներ.
ձեռնոցներ (հագուստ). շարֆ, կաշնե, վզնոց.
գոտի-շարֆեր,
ծիսակարգային
շարֆեր.
տրիկոտաժե հագուստ. էսպադրիլներ. բուտսեր
(ֆուտբոլային). կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ.
մարմնամարզական կոշկեղեն. անջրանցիկ
հագուստ. զանգապաններ (տաք գուլպաներ).
ջերսի (հագուստ). շրջազգեստներ. տնային
կոշիկներ. լողափի կոշիկներ. զգեստներ.
սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. վերարկուներ.
կրունկներ
կոշկեղենի
համար.
ռանտեր
կոշկեղենի համար. համազգեստ. բաճկոններ
(հագուստ). կոշկեղենի ներբաններ. կոշիկներ.
կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. սպորտային
բութսեր. գլխանոցով բաճկոն. հագուստ
արհեստական կաշվից. կաշվե հագուստ.
կարճաթև (t-աձև) մայկաներ. սպորտային
մայկաներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկներ.
ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի կրունկի
պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ:
____________________

(210) 20211105
(220) 18.05.2021
(730) «Յան շուզ» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Տարոնցու
16/1, AM
(540)

(210) 20211106
(220) 18.05.2021
(730) «Արիանա 17» ՍՊԸ, Երևան, Աղբյուր
Սերոբի թող, շ 11/1 բն 13, AM
(540)
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(511)
դաս
35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գոր
ծարարական գործառնությունների մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվ
ն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառա
հարցերով.
վարման
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսում
ն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
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ների ավտոմատացված հիմ
ն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման 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. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին 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
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ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվ
ն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձև
ության
ցուցադրության
կազմակերպում
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների գործու
նեության
կառավարում.
մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ. արտահաստիքային աշխատողների գոր
ծունեության
կառավարում.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմ
ն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպում
ն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
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ներ). հանդիպում
ն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն
ներ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտադրություն. հասարակության հետ հաղոր
դակցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
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 ծառայություն
ֆինանսական
ներ.
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորում
ն երի վարձույթ համա
աշխատանքային
տեղ
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
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առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար:
____________________

(210) 20211110
(220) 19.05.2021
(730) Վահան Ստեփանյան, Երևան, 0033,
Կիևյան 13., բն. 13, AM
(540)

(511)
դաս
35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գոր
ծարարական գործառնությունների մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվ
ն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
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ծարարության կազմակերպման և կառավար
ման
խորհրդատվություն
հարցերով.
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսում
ն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմ
ն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
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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. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին 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). հաշիվ
ն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձևու
ցուցադրության
թյան
կազմակերպում
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների գործու
նեության
կառավարում.
մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
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վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ. արտահաստիքային աշխատողների գոր
ծունեության
կառավարում.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմ
ն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպում
ն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). հանդիպում
ն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն
հեռուստախանութների
ներ.
ծրագրերի
արտադրություն. հասարակության հետ հաղոր
դակցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
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թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառում
ն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորում
ն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար:
դաս
41.
ակադեմիաներ (ուսուցում).
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորում
ն երի վարձույթ.
համերգավարների ծառայություններ. կինոս
տուդիաների ծառայություններ. կրկեսային
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ն երի ներկայացում. մրցույթների
կատարում
կազմակերպում (ուսում
ն ական կամ զվար
ճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս
տիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ
շոու- ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտների
տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղորդում
ն եր.
տեքստային նյութերի հրապարակում, բացա
ռությամբ գովազդային նյութերի. կրթադաս
տիարակչական ծառայություններ. ձայնագրու
թյունների վարձակալություն. կինոֆիլմերի վար
ձույթ. ֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ
գովազդային ֆիլմերի. մարմ
ն ամարզության
ուսուցում. գրքերը դուրս տալու հնարավո
րությամբ գրադարանների ծառայություններ.
գրքերի հրատարակում. ռադիո և հեռուստա
տեսային ընդունիչների վարձույթ. ռադիո և
հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտաժում.
վարյետեների ներկայացում
ն եր. երաժշտաս
րահների ներկայացում
ն եր. նվագախմբերի
ծառայություններ. թատերական ներկայացում
ներ. շոուների արտադրություն. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդում
ն եր. թատերական
դեկորացիաների վարձույթ. կենդանաբանա
կան այգիների ծառայություններ. սպորտային
սարքերի տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալությունների ծառայու
թյուններ. շարժական գրադարանների ծառա
յություններ. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). ակումբների ծառայություններ (զվար
ճություն կամ կրթություն). կոլոքվիում
ն երի կազ
մակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողով
ն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. զվարճու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում մշակութային կամ կրթության նպատակ
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնես մարզում
ն եր). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
թատերականացված ներկայացում
ն եր. կինո
թատրոնների ծառայությունների տրամադ
րում. նախադպրոցական հաստատություններ
(կրթություն). սպորտային մրցում
ն երի կազմա
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կերպում. ժամանցային հանդիպում
ն երի ծրագ
րերի կազմում. գործնական հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա
ների ծառայություններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. ստորջրյա
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտա
յին սաքավորում
ն երի վարձույթ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշ
տերի սարքավորում
ն երի վարձույթ. տեսա
մագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի
վարձույթ.
սեմինարների
կազմակերպում
և անցկացում. սպորտային ճամբարների
ծառայություններ. գիտաժողով
ն երի (սիմպո
զիում
ն երի) կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային միջոցառում
ն երի ժամկետների
պլանավորում. կրթության գիշերօթիկ դպրոց
ներ. վարպետաց դաս երի կազմակերպում և
անցկացում (ուսուցում). գեղեցկության մրցույթ
ների կազմակերպում. ներկայացում
ն երի տոմ
սերի ամրագրում. կրկնօրինակում. կրոնական
կրթություն. վիճակախաղերի կազմակերպում.
պարահանդեսների կազմակերպում. ներկայա
ցում
ն երի կազմակերպում (իմպրեսարիոների
ծառայություններ). խաղադահլիճների ծառա
յությունների տրամադրում. ձայնային սարքա
վորում
ն երի վարձակալություն. լուսավորման
սարքերի վարձույթ թատրոնների կամ հեռուս
տաստուդիաների համար. թենիսի կորտերի
վարձույթ. տեսախցիկների վարձույթ. սցենար
ներ գրելու ծառայություններ, բացառությամբ
գովազդայինի. տեսագրությունների մոնտա
ժում. գրքերի և պարբերականների առցանց
հրապարակում. հրապարակում
ն եր էլեկտրո
նային սեղանադիր հրատարակչական համա
կարգերի օգնությամբ. ենթագրերի կատարում.
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ.
կարաոկե ծառայություններ. երաժշտության
ստեղծագործում. գիշերային ակումբ-սրճա
րանների ծառայություններ (զվարճություններ).
ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային առցանց հրա
պարակում
ն երի տրամադրում. լուսանկար
չական ռեպորտաժներ. լուսանկարչություն.
մասնագիտական կողմ
ն որոշում (խորհուրդներ
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). նորու
թյունների ծառայություններ. թարգմանիչների
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ծառայություններ. թարգմանություն ժեստերի
լեզվից. տեսագրում. միկրոֆիլմերի ստեղծում.
տոմսերի բաշխման ծառայություններ (զվար
ճանք, ժամանց). տեքստերի խմբագրում.
համերգների կազմակերպում և անցկացում.
գեղագիրների ծառայություններ. հրապարա
կում
ն երի
մանրակերտում,
բացառությամբ
գովազդայինների. նորաձևության ցուցադրու
թյան կազմակերպում ժամանցի նպատակով.
մարզիչների, դաս ուսույցների ծառայություն
ներ (ուսուցում). սպորտային հրապարակների
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ.
բանավոր թարգմանություններ. անհատա
կան մարզիչների ծառայություններ. ֆիթնես
դաս երի անցկացում. մասնագիտական վերա
պատրաստում. երաժշտական արտադրանքի
թողարկում. խաղալիքների վարձույթ. խաղա
սարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում.
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադ
րում. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորում
ն երի կազմակերպում
և անցկացում. երգահանների ծառայություն
ներ. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
սիմուլ յատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. չբեռն
վող հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադ
րում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության
միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի
ուսուցում). այկիդոյի ուսուցում. արվեստի ստեղ
ծագործությունների վարձույթ. սենյակային
ակվարիում
ն երի վարձույթ. լեռնային զբոսաշր
ջության իրականացում զբոսավարի ուղեկցու
թյամբ. զգեստավորված դիմակահանդեսների
կազմակերպում զվարճությունների համար.
գեղարվեստի պատկերասրահների կողմից
ներկայացվող մշակութային, կրթական կամ
ժամանցային ծառայություններ. կինովարձույթ.
նոու-հաու փոխանցում (ուսուցում). հատուկ
պահանջներով օգնականների կողմից տրա
մադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառում
ն երի համար.
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տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառում
ն երի համար. լուսատեխնիկների
ծառայություններ միջոցառում
ն երի համար.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ:
____________________

(210) 20211112
(220) 19.05.2021
(730) Վահան Ստեփանյան, Երևան, 0033,
Կիևյան 13., բն. 13, AM
(540)

(511)
դաս
35. օգնություն գործարարության
կառավարման
հարցերում.
տվյալներ
գործարարական գործառնությունների մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
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հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվ
ն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառա
վարման
խորհրդատվություն
հարցերով.
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսում
ն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմ
ն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների
վարձակալում
գովազդի
տեղադրման համար. վաճառքի օժանդակու
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թյուն երրորդ անձանց համար. քարտուղարա
կան
ծառայություններ.
հարկային
հայտարարագրերի կազմում. հեռախոսազան
գերին
պատասխանելու
ծառայություններ
բացակայող բաժանորդների համար. տեքստի
մշակում. լրագրերի բաժանորդագրության կազ
մակերպում երրորդ անձանց համար. գովազդ
փոստով.
հյուրանոցային
գործունեության
կառավարում. ստեղծագործների և կատարող
ների գործերի կառավարում. տեղեկատվության
հավաքում տվյալների համակարգչային հիմ
ն ա
պաշարներում. տեղեկատվության կանոնա
կարգում
տվյալների
համակարգչային
հիմ
ն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին 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). հաշիվ
ն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձևու
ցուցադրության
թյան
կազմակերպում
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների գործու
նեության
կառավարում.
մարքեթինգ
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հեռուստամարքեթինգի
(շուկայավարում).
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ. արտահաստիքային աշխատողների գոր
ծունեության
կառավարում.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմ
ն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպում
ն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). հանդիպում
ն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն
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ներ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտադրություն. հասարակության հետ հաղոր
դակցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
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 ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորում
ն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար:
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դաս
41.
ակադեմիաներ (ուսուցում).
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորում
ն երի վարձույթ.
համերգավարների ծառայություններ. կինոս
տուդիաների ծառայություններ. կրկեսային
կատարում
ն երի ներկայացում. մրցույթների
կազմակերպում (ուսում
ն ական կամ զվար
ճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս
տիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ
շոու- ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտների
տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղորդում
ն եր.
տեքստային նյութերի հրապարակում, բացա
ռությամբ գովազդային նյութերի. կրթադաս
տիարակչական ծառայություններ. ձայնագրու
թյունների վարձակալություն. կինոֆիլմերի վար
ձույթ. ֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ
գովազդային ֆիլմերի. մարմ
ն ամարզության
ուսուցում. գրքերը դուրս տալու հնարավո
րությամբ գրադարանների ծառայություններ.
գրքերի հրատարակում. ռադիո և հեռուստա
տեսային ընդունիչների վարձույթ. ռադիո և
հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտաժում.
վարյետեների ներկայացում
ն եր. երաժշտաս
րահների ներկայացում
ն եր. նվագախմբերի
ծառայություններ. թատերական ներկայացում
ներ. շոուների արտադրություն. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդում
ն եր. թատերական
դեկորացիաների վարձույթ. կենդանաբանա
կան այգիների ծառայություններ. սպորտային
սարքերի տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալությունների ծառայու
թյուններ. շարժական գրադարանների ծառա
յություններ. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). ակումբների ծառայություններ (զվար
ճություն կամ կրթություն). կոլոքվիում
ն երի կազ
մակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողով
ն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. զվարճու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում մշակութային կամ կրթության նպատակ
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
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ակումբների ծառայություններ (առողջարար և
ֆիթնես մարզում
ն եր). հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (զվարճություններ). թատե
րականացված ներկայացում
ն եր. կինոթատ
րոնների
ծառայությունների
տրամադրում.
նախադպրոցական
հաստատություններ
(կրթություն). սպորտային մրցում
ն երի կազմա
կերպում. ժամանցային հանդիպում
ն երի ծրագ
րերի կազմում. գործնական հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա
ների ծառայություններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. ստորջրյա
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտա
յին սաքավորում
ն երի վարձույթ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշ
տերի սարքավորում
ն երի վարձույթ. տեսա
մագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի
վարձույթ.
սեմինարների
կազմակերպում
և անցկացում. սպորտային ճամբարների
ծառայություններ. գիտաժողով
ն երի (սիմպո
զիում
ն երի) կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային միջոցառում
ն երի ժամկետների
պլանավորում. կրթության գիշերօթիկ դպրոց
ներ. վարպետաց դաս երի կազմակերպում և
անցկացում (ուսուցում). գեղեցկության մրցույթ
ների կազմակերպում. ներկայացում
ն երի տոմ
սերի ամրագրում. կրկնօրինակում. կրոնական
կրթություն. վիճակախաղերի կազմակերպում.
պարահանդեսների կազմակերպում. ներկայա
ցում
ն երի կազմակերպում (իմպրեսարիոների
ծառայություններ). խաղադահլիճների ծառա
յությունների տրամադրում. ձայնային սարքա
վորում
ն երի վարձակալություն. լուսավորման
սարքերի վարձույթ թատրոնների կամ հեռուս
տաստուդիաների համար. թենիսի կորտերի
վարձույթ. տեսախցիկների վարձույթ. սցենար
ներ գրելու ծառայություններ, բացառությամբ
գովազդայինի. տեսագրությունների մոնտա
ժում. գրքերի և պարբերականների առցանց
հրապարակում. հրապարակում
ն եր էլեկտրո
նային սեղանադիր հրատարակչական համա
կարգերի օգնությամբ. ենթագրերի կատարում.
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ.
կարաոկե ծառայություններ. երաժշտության
ստեղծագործում. գիշերային ակումբ-սրճա
րանների ծառայություններ (զվարճություններ).
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ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային առցանց հրա
պարակում
ն երի տրամադրում. լուսանկար
չական ռեպորտաժներ. լուսանկարչություն.
մասնագիտական կողմ
ն որոշում (խորհուրդներ
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). նորու
թյունների ծառայություններ. թարգմանիչների
ծառայություններ. թարգմանություն ժեստերի
լեզվից. տեսագրում. միկրոֆիլմերի ստեղծում.
տոմսերի բաշխման ծառայություններ (զվար
ճանք, ժամանց). տեքստերի խմբագրում.
համերգների կազմակերպում և անցկացում.
գեղագիրների ծառայություններ. հրապարա
կում
ն երի
մանրակերտում,
բացառությամբ
գովազդայինների. նորաձևության ցուցադրու
թյան կազմակերպում ժամանցի նպատակով.
մարզիչների, դաս ուսույցների ծառայություն
ներ (ուսուցում). սպորտային հրապարակների
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ.
բանավոր թարգմանություններ. անհատա
կան մարզիչների ծառայություններ. ֆիթնես
դաս երի անցկացում. մասնագիտական վերա
պատրաստում. երաժշտական արտադրանքի
թողարկում. խաղալիքների վարձույթ. խաղա
սարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում.
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադ
րում. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորում
ն երի կազմակերպում
և անցկացում. երգահանների ծառայություն
ներ. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
սիմուլ յատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. չբեռն
վող հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադ
րում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության
միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի
ուսուցում ). այկիդոյի ուսուցում. արվեստի
ստեղծագործությունների վարձույթ. սենյա
կային ակվարիում
ն երի վարձույթ. լեռնային
զբոսաշրջության իրականացում զբոսավարի
ուղեկցությամբ. զգեստավորված դիմակահան
դեսների կազմակերպում զվարճությունների
համար. գեղարվեստի պատկերասրահների
կողմից ներկայացվող մշակութային, կրթա
կան կամ ժամանցային ծառայություններ. կինո
վարձույթ. նոու-հաու փոխանցում (ուսուցում).
հատուկ պահանջներով օգնականների կողմից
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տրամադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառում
ն երի համար.
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառում
ն երի համար. լուսատեխնիկների
ծառայություններ միջոցառում
ն երի համար.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ:
____________________

(210) 20211111
(220) 19.05.2021
(730) Վահան Ստեփանյան, Երևան, 0033,
Կիևյան 13., բն. 13, AM
(540)

(511)
դաս
41.
ակադեմիաներ (ուսուցում).
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգի
ների
ծառայություններ.
զվարճությունների
ծառայություններ. կենդանիների վարժեցում.
կինեմատոգրաֆիական
սարքավորում
ն երի
վարձույթ. համերգավարների ծառայություն
ներ.
կինոստուդիաների
ծառայություններ.
կրկեսային
կատարում
ն երի
ներկայացում.
մրցույթների կազմակերպում (ուսում
ն ական

06/1

ՄԱՍ
№ 1

կամ զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկա
կան դաս տիարակություն. դեկորացիաների
վարձույթ շոու- ծրագրերի համար. ժամանցի
օբյեկտների տրամադրում. զվարճալի ռադիո
հաղորդում
ն եր. տեքստային նյութերի հրապա
րակում, բացառությամբ գովազդային նյութերի.
կրթադաս տիարակչական ծառայություններ.
ձայնագրությունների վարձակալություն. կինո
ֆիլմերի վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն,
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի. մարմ
նամարզության ուսուցում. գրքերը դուրս տալու
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա
յություններ. գրքերի հրատարակում. ռադիո և
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտա
ժում. վարյետեների ներկայացում
ն եր. երաժշ
տասրահների ներկայացում
ն եր. նվագախմբերի
ծառայություններ. թատերական ներկայացում
ներ. շոուների արտադրություն. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդում
ն եր. թատերական
դեկորացիաների վարձույթ. կենդանաբանա
կան այգիների ծառայություններ. սպորտային
սարքերի տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալությունների ծառայու
թյուններ. շարժական գրադարանների ծառա
յություններ. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). ակումբների ծառայություններ (զվար
ճություն կամ կրթություն). կոլոքվիում
ն երի կազ
մակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողով
ն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. զվարճու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում մշակութային կամ կրթության նպատակ
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնես մարզում
ն եր). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
թատերականացված ներկայացում
ն եր. կինո
թատրոնների ծառայությունների տրամադ
րում. նախադպրոցական հաստատություններ
ն երի կազմա
(կրթություն). սպորտային մրցում
կերպում. ժամանցային հանդիպում
ն երի ծրագ
րերի կազմում. գործնական հմտությունների
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ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա
ների ծառայություններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. ստորջրյա
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտա
յին սաքավորում
ն երի վարձույթ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորում
ն երի վարձույթ. տեսամագնիտո
ֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ.
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային ճամբարների ծառայություններ.
գիտաժողով
ն երի (սիմպոզիում
ն երի) կազմա
կերպում և անցկացում. սպորտային միջո
ցառում
ն երի
ժամկետների
պլանավորում.
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց
դաս երի կազմակերպում և անցկացում (ուսու
ցում). գեղեցկության մրցույթների կազմակեր
պում. ներկայացում
ն երի տոմսերի ամրագրում.
կրկնօրինակում. կրոնական կրթություն. վիճա
կախաղերի
կազմակերպում.
պարահան
դեսների կազմակերպում. ներկայացում
ն երի
կազմակերպում (իմպրեսարիոների ծառայու
թյուններ). խաղադահլիճների ծառայությունների
տրամադրում. ձայնային սարքավորում
ն երի
վարձակալություն.
լուսավորման
սարքերի
վարձույթ թատրոնների կամ հեռուստաստու
դիաների համար. թենիսի կորտերի վարձույթ.
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ գրելու
ծառայություններ, բացառությամբ գովազդա
յինի. տեսագրությունների մոնտաժում. գրքերի
և պարբերականների առցանց հրապարակում.
հրապարակում
ն եր էլեկտրոնային սեղանադիր
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ.
ենթագրերի
կատարում.
համակարգչա
յին ցանցերի կողմից առցանց տրամադրվող
խաղային ծառայություններ. կարաոկե ծառա
յություններ. երաժշտության ստեղծագործում.
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառայու
թյուններ (զվարճություններ). ոչ ներբեռնելի
էլեկտրոնային առցանց հրապարակում
ն երի
տրամադրում. լուսանկարչական ռեպորտաժ
ներ. լուսանկարչություն. մասնագիտական
կողմ
ն որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ
ուսուցման հարցերով). նորությունների ծառա
յություններ. թարգմանիչների ծառայություններ.
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագ
րում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխ
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ման ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց).
տեքստերի խմբագրում. համերգների կազմա
կերպում և անցկացում. գեղագիրների ծառայու
թյուններ. հրապարակում
ն երի մանրակերտում,
բացառությամբ գովազդայինների. նորաձևու
թյան ցուցադրության կազմակերպում ժամանցի
նպատակով. մարզիչների, դաս ուսույցների
ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային հրա
պարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառա
յություններ. բանավոր թարգմանություններ.
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
ֆիթնես դաս երի անցկացում. մասնագիտական
վերապատրաստում. երաժշտական արտադ
րանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ.
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում.
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադ
րում. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորում
ն երի կազմակերպում
և անցկացում. երգահանների ծառայություն
ներ. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
սիմուլ յատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. չբեռն
վող հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադ
րում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության
միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի
ուսուցում). այկիդոյի ուսուցում. արվեստի ստեղ
ծագործությունների վարձույթ. սենյակային
ակվարիում
ն երի վարձույթ. լեռնային զբոսաշր
ջության իրականացում զբոսավարի ուղեկցու
թյամբ. զգեստավորված դիմակահանդեսների
կազմակերպում զվարճությունների համար.
գեղարվեստի պատկերասրահների կողմից
ներկայացվող մշակութային, կրթական կամ
ժամանցային ծառայություններ. կինովարձույթ.
նոու-հաու փոխանցում (ուսուցում). հատուկ
պահանջներով օգնականների կողմից տրա
մադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառում
ն երի համար.
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառում
ն երի համար. լուսատեխնիկների
ն երի համար.
ծառայություններ միջոցառում
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կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ:
____________________

(210) 20211108
(220) 18.05.2021
(730) «Արմենիա» հյուրանոցային
ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 1, AM
(540)

համալիր

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություն:
____________________

(210) 20211113
(220) 19.05.2021
(730) Դավիթ Աբրահամյան, ՀՀ, Երևան, Նոր
Նորքի զանգվ. 7, շ. 24, բն. 2, AM
(540)
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(511)
դաս
35. օգնություն գործարարության
կառավարման
հարցերում.
տվյալներ
գործարարական գործառնությունների մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվ
ն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառա
հարցերով.
վարման
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսում
ն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
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ների ավտոմատացված հիմ
ն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման 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. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին 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
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ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվ
ն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձևու
թյան
ցուցադրության
կազմակերպում
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների գործու
նեության
կառավարում.
մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ. արտահաստիքային աշխատողների գոր
ծունեության
կառավարում.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմ
ն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպում
ն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
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ներ). հանդիպում
ն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն
ներ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտադրություն. հասարակության հետ հաղոր
դակցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
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 ծառայություն
ֆինանսական
ներ.
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորում
ն երի վարձույթ համա
աշխատանքային
տեղ
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
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առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար.
դաս
41.
ակադեմիաներ (ուսուցում).
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորում
ն երի վարձույթ.
համերգավարների ծառայություններ. կինոս
տուդիաների ծառայություններ. կրկեսային
կատարում
ն երի ներկայացում. մրցույթների
կազմակերպում (ուսում
ն ական կամ զվար
ճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս
տիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ
շոու- ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտների
տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղորդում
ն եր.
տեքստային նյութերի հրապարակում, բացա
ռությամբ գովազդային նյութերի. կրթադաս
տիարակչական ծառայություններ. ձայնագրու
թյունների վարձակալություն. կինոֆիլմերի վար
ձույթ. ֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ
գովազդային ֆիլմերի. մարմ
ն ամարզության
ուսուցում. գրքերը դուրս տալու հնարավո
րությամբ գրադարանների ծառայություններ.
գրքերի հրատարակում. ռադիո և հեռուստա
տեսային ընդունիչների վարձույթ. ռադիո և
հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտաժում.
վարյետեների ներկայացում
ն եր. երաժշտաս
րահների ներկայացում
ն եր. նվագախմբերի
ծառայություններ. թատերական ներկայացում
ներ. շոուների արտադրություն. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդում
ն եր. թատերական
դեկորացիաների վարձույթ. կենդանաբանա
կան այգիների ծառայություններ. սպորտային
սարքերի տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալությունների ծառայու
թյուններ. շարժական գրադարանների ծառա
յություններ. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). ակումբների ծառայություններ (զվար
ճություն կամ կրթություն). կոլոքվիում
ն երի կազ
մակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
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կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողով
ն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. զվարճու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում մշակութային կամ կրթության նպատակ
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնես մարզում
ն եր). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
թատերականացված ներկայացում
ն եր. կինո
թատրոնների ծառայությունների տրամադ
րում. նախադպրոցական հաստատություններ
(կրթություն). սպորտային մրցում
ն երի կազմա
կերպում. ժամանցային հանդիպում
ն երի ծրագ
րերի կազմում. գործնական հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա
ների ծառայություններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. ստորջրյա
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտա
յին սաքավորում
ն երի վարձույթ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշ
տերի սարքավորում
ն երի վարձույթ. տեսա
մագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի
վարձույթ.
սեմինարների
կազմակերպում
և անցկացում. սպորտային ճամբարների
ծառայություններ. գիտաժողով
ն երի (սիմպո
զիում
ն երի) կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային միջոցառում
ն երի ժամկետների
պլանավորում. կրթության գիշերօթիկ դպրոց
ներ. վարպետաց դաս երի կազմակերպում և
անցկացում (ուսուցում). գեղեցկության մրցույթ
ների կազմակերպում. ներկայացում
ն երի տոմ
սերի ամրագրում. կրկնօրինակում. կրոնական
կրթություն. վիճակախաղերի կազմակերպում.
պարահանդեսների կազմակերպում. ներկայա
ցում
ն երի կազմակերպում (իմպրեսարիոների
ծառայություններ). խաղադահլիճների ծառա
յությունների տրամադրում. ձայնային սարքա
վորում
ն երի վարձակալություն. լուսավորման
սարքերի վարձույթ թատրոնների կամ հեռուս
տաստուդիաների համար. թենիսի կորտերի
վարձույթ. տեսախցիկների վարձույթ. սցենար
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ներ գրելու ծառայություններ, բացառությամբ
գովազդայինի. տեսագրությունների մոնտա
ժում. գրքերի և պարբերականների առցանց
հրապարակում. հրապարակում
ն եր էլեկտրո
նային սեղանադիր հրատարակչական համա
կարգերի օգնությամբ. ենթագրերի կատարում.
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ.
կարաոկե ծառայություններ. երաժշտության
ստեղծագործում. գիշերային ակումբ-սրճա
րանների ծառայություններ (զվարճություններ).
ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային առցանց հրա
պարակում
ն երի տրամադրում. լուսանկար
չական ռեպորտաժներ. լուսանկարչություն.
մասնագիտական կողմ
ն որոշում (խորհուրդներ
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). նորու
թյունների ծառայություններ. թարգմանիչների
ծառայություններ. թարգմանություն ժեստերի
լեզվից. տեսագրում. միկրոֆիլմերի ստեղծում.
տոմսերի բաշխման ծառայություններ (զվար
ճանք, ժամանց). տեքստերի խմբագրում.
համերգների կազմակերպում և անցկացում.
գեղագիրների ծառայություններ. հրապարա
կում
ն երի
մանրակերտում,
բացառությամբ
գովազդայինների. նորաձևության ցուցադրու
թյան կազմակերպում ժամանցի նպատակով.
մարզիչների, դաս ուսույցների ծառայություն
ներ (ուսուցում). սպորտային հրապարակների
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ.
բանավոր թարգմանություններ. անհատա
կան մարզիչների ծառայություններ. ֆիթնես
դաս երի անցկացում. մասնագիտական վերա
պատրաստում. երաժշտական արտադրանքի
թողարկում. խաղալիքների վարձույթ. խաղա
սարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում.
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադ
րում. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորում
ն երի կազմակերպում
և անցկացում. երգահանների ծառայություն
ներ. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
սիմուլ յատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. չբեռն
վող հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադ
րում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության

94
94

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.06.2021

միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի
ուսուցում). այկիդոյի ուսուցում. արվեստի ստեղ
ծագործությունների վարձույթ. սենյակային
ակվարիում
ն երի վարձույթ. լեռնային զբոսաշր
ջության իրականացում զբոսավարի ուղեկցու
թյամբ. զգեստավորված դիմակահանդեսների
կազմակերպում զվարճությունների համար.
գեղարվեստի պատկերասրահների կողմից
ներկայացվող մշակութային, կրթական կամ
ժամանցային ծառայություններ. կինովարձույթ.
նոու-հաու փոխանցում (ուսուցում). հատուկ
պահանջներով օգնականների կողմից տրա
մադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառում
ն երի համար.
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառում
ն երի համար. լուսատեխնիկների
ծառայություններ միջոցառում
ն երի համար.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ:
____________________

(210) 20211116
(220) 19.05.2021
(730) Սարգիս Թարվերդյան, ՀՀ, Երևան 0037,
Վ. Դավթյան փ., տուն 13, AM
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա
մզուքներ
(էքստրակտներ).
գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
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գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ.
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային բաղադրություններ
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
ոչ
ալկոհոլային
բնահյութեր
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար.
ջրեր
(ըմպելիքներ).
բաղադրություններ
գազա_
վորված
ջուր
արտադրելու
համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ.
գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր
պատրաստելու
համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք).
օշարակներ լիմոնադների համար. ածիկի
քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ.
սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. գազավորված ջուր.
սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ
ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային
կոկտեյլներ.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
ալկոհոլային).
իզոտոնիկ
ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների 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 փոխարինիչներից. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
շենդի:
____________________

(210) 20211117
(220) 19.05.2021
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
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(540)

(511)
դաս
34. սիգարետներ. անմշակ կամ
մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամորճերի
համար. ծխախոտային արտադրանք. ծխա
խոտի
փոխարինիչներ,
ոչ
բուժական
նպատակների համար. սիգարներ. սիգարիլներ.
վառիչներ սիգարետների համար. վառիչներ
սիգարների համար. լուցկի. ծխելու պիտույքներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարետների գլանակներ.
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սարքեր.
էլեկտրոնային
սիգարետներ. հեղուկներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. տաքաց
վող ծխախոտային արտադրանք:
____________________

(210) 20211118
(220) 19.05.2021
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք.,
US
(540)

(511)
դաս
34. սիգարետներ. անմշակ կամ
մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամորճերի
համար. ծխախոտային արտադրանք. ծխա
խոտի
փոխարինիչներ,
ոչ
բուժական
նպատակների համար. սիգարներ. սիգարիլներ.
վառիչներ սիգարետների համար. վառիչներ
սիգարների համար. լուցկի. ծխելու պիտույքներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարետների գլանակներ.
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սարքեր.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
հեղուկներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք:
____________________
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(210) 20211123
(220) 20.05.2021
(730) «Ռազմավարական զարգացման գործա
կալություն» ՀԿ, Երևան, Օգանովի 8-27, AM
(540)

(511)
դաս 6. արկղիկներ դրամի համար. զան
գուլակներ կենդանիների համար. սովորական
մետաղներից պատրաստված գեղարվեստա
կան իրեր. արկղեր սովորական մետաղնե
րից. ճարմանդներ սովորական մետաղներից
(երկաթեղեն իրեր). մետաղական կիսանդ
րիներ. մետաղ յա ցուցանակներ. արձանիկ
ներ սովորական մետաղներից. մետաղ յա
արկղիկներ. մետաղ յա սնդուկներ. տարբե
րիչ մետաղական ցուցանակներ. մետաղական
անվանատախտակներ. մետաղական տաղա
վարներ (կառուցվածքներ). մետաղական ախոռ
ներ. մետաղական սկուտեղներ. պայուսակների
մետաղ յա կախիչներ.
դաս 14. ձեռքի ժամացույցներ. դեկորատիվ
գնդաս եղներ. ականջօղեր. թևքաճարմանդներ.
նվերի պատյաններ ժամացույցների համար.
օղակներ բանալիների համար (անջատովի
օղակներ կախազարդերի կամ դեկորատիվ
զարդերի համար). զարդատուփեր. ուլունքներ
թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր պատրաս
տելու համար. նվերների տուփեր թանկարժեք
իրերի համար. ասեղնագործած ապարանջան
ներ մանածագործվածքից. հուռութներ բանալի
ների օղակների համար. համրիչներ.
դաս 16. բրոշյուրներ. բլոկնոտներ (նոթա
տետրեր). թղթապանակներ փաստաթղթերի
համար. թղթե տոպրակներ. ծրարներ. փաթե
թավորման թուղթ. գրենական պիտույքներ.
փոստային բացիկներ. տպագիր արտադրանք.
շնորհավորական բացիկներ. օրացույցներ.
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. գրենական
պիտույքների հավաքակազմեր. թղթե կամ
ստվարաթղթե ցուցանակներ. երաժշտական
բացիկներ. գրելու պիտույքներ. թուղթ նկար

96
96

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.06.2021

չության և գեղագրության համար. գծանշիչ
գրիչներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթեթա
վորման (միջադրման, խծուծման) նյութեր.
պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի կեն
դանիների թափոնները հեռացնելու համար.
տոնական գունազարդ թղթե դրոշակներ. տրա
ֆարետներ սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևա
վորման համար. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու
համար. գունազարդման գրքեր.
դաս
20. վաճառասեղաններ. փայտե
փորագրված գեղարվեստական իրեր. փայտե
կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ հայտա
րարությունների
համար.
պլաստմասսայե
տարողություններ փաթեթավորման համար.
ոչ էլեկտրական հովհարներ. միս կտրատելու
համար կոճղեր (սեղաններ). բարձեր. հյուսածո
իրեր. գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից,
գիպսից կամ պլաստմասսայից. կիսանդրի
ներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմաս
սայից. արձանիկներ, պատկերներ փայտից,
մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. գովազ
դային նպատակներով օգտագործվող փչովի
իրեր. փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր.
դաս 21. տու
փեր թե
յի հա
մար. փոք
րիկ
ամաններ քացախի կամ յուղի համար. կենցա
ղային խեցեգործական իրեր. բաժակներ (անոթ
ներ). ծաղկամաններ. կենցաղային սպասք.
թղթե ափսեներ. կավե ամանեղեն. կենցաղա
յին կամ խոհանոցային տարողություններ. թեյի
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). խոզուկգանձատուփեր. գավաթներ. գեղարվեստական
իրեր ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապա
կուց, թրծակավից կամ ապակուց. կիսանդրի
ներ ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց,
թրծակավից կամ ապակուց. արձանիկներ
ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց,
թրծակավից կամ ապակուց. թղթե կամ պլաստ
մասսայե բաժակներ. դրամատուփեր.
դաս 25. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
բերետներ. բլուզներ. կեպիներ. տրիկոտա
ժեղեն. գլխանոցներ. գոտիներ. շալեր. սվի
տերներ, պուլովերներ. շապիկներ. հագուստ.
տաբատներ. վերնազգեստ. շարֆ, կաշնե.
տրիկոտաժե հագուստ. բաճկոնակներ. մարմ
նամարզական
կոշկեղեն.
շրջազգեստներ.
պիժամաներ. զգեստներ. վերարկուներ. բրդյա
բաճկոններ. բաճկոններ. գլխանոցով բաճ
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կոն. հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե
հագուստ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. գոտիքսակներ. սպորտային մայկաներ. ասեղնագործ
հագուստ. գլխարկներ.
դաս
35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործարա
րական գործառնությունների մասին. հայտարա
րությունների փակցնում. գովազդային նյութերի
տարածում. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կազմակերպման և կառավարման հար
ցերով. ապրանքների ցուցադրում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռ
նարկությունների կառավարման հարցերում.
գործարարության արդյունավետության փոր
ձաքննական ծառայություններ. շուկայի ուսում
նասիրություն. առևտրային գործունեության
գնահատում. հետազոտություններ գործարա
րության ասպարեզում. գովազդային տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ.
ռադիոգովազդ.
ծառայություններ հասարակական հարաբերու
թյունների բնագավառում. հեռուստագովազդ.
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գործա
րարության կառավարման խորհրդատվական
ծառայություններ. շուկայագիտական (մարքե
թինգային) հետազոտություններ. մասնագի
տական խորհրդատվություն գործարարության
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրա
յին կամ գովազդային նպատակներով. հասա
րակական կարծիքի հետազոտում. վաճառքի
օժանդակություն երրորդ անձանց համար.
գովազդ փոստով. ստեղծագործների և կատա
րողների գործերի կառավարում. առևտրական
տոնավաճառների կազմակերպում. առևտ
րի ավտոմատների վարձույթ. սպառողներին
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում ապրանքների և ծառայու
թյունների ընտրության հարցում. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. վաճառքի ցուցադրա
փեղկերի (ստենդների) վարձույթ. տեղեկատվու
թյան տրամադրում գործարար և առևտրային
հարաբերությունների ոլորտներում. գովազ
դային վահանակների վարձույթ. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության
հարցում բիզնես-ծառայություններ. սպորտային
միջոցառում
ն երի հովանավորմամբ ապրանք
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ների և ծառայությունների խթանում. լրատվա
միջոցների հետ կապերի ծառայություններ.
հացամթերքին վերաբերող մանրածախ առևտ
րի ծառայություններ.
դաս 41. զվարճությունների ծառայություն
ներ. մրցույթների կազմակերպում (ուսում
ն ա
կան կամ զվարճալի). կրթադաս տիարակչական
ծառայություններ. գրքերի հրատարակում. շոու
ների արտադրություն. զվարճության ոլորտին
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակութա
յին կամ կրթության նպատակներով. թատե
րականացված ներկայացում
ն եր. սպորտային
մրցում
ն երի կազմակերպում. ժամանցային հան
դիպում
ն երի ծրագրերի կազմում. գործնական
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).
թանգարանների ծառայություններ (շնորհան
դեսներ,
ցուցահանդեսներ).
սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. վարպետաց
դաս երի կազմակերպում և անցկացում (ուսու
ցում). գրքերի և պարբերականների առցանց
հրապարակում. լուսանկարչություն. տեսագ
րում. համերգների կազմակերպում և անցկա
ցում. երաժշտական արտադրանքի թողարկում.
կրթական ոչ վիրտուալ ֆորում
ն երի կազ
մակերպում և անցկացում. զգեստավորված
դիմակահանդեսների կազմակերպում զվարճու
թյունների համար. փառատոների կազմակեր
պում և անցկացում:
____________________

(210) 20211124
(220) 20.05.2021
(730) «Ռազմավարական զարգացման գործա
կալություն» ՀԿ, Երևան, Օգանովի 8-27, AM
(540)

(511)
դաս 6. արկղիկներ դրամի համար. զան
գուլակներ կենդանիների համար. սովորական
մետաղներից պատրաստված գեղարվեստա
կան իրեր. արկղեր սովորական մետաղնե
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րից. ճարմանդներ սովորական մետաղներից
(երկաթեղեն իրեր). մետաղական կիսանդ
րիներ. մետաղ յա ցուցանակներ. արձանիկ
ներ սովորական մետաղներից. մետաղ յա
արկղիկներ. մետաղ յա սնդուկներ. տարբե
րիչ մետաղական ցուցանակներ. մետաղական
անվանատախտակներ. մետաղական տաղա
վարներ (կառուցվածքներ). մետաղական ախոռ
ներ. մետաղական սկուտեղներ. պայուսակների
մետաղ յա կախիչներ.
դաս 14. ձեռքի ժամացույցներ. դեկորատիվ
գնդաս եղներ. ականջօղեր. թևքաճարմանդներ.
նվերի պատյաններ ժամացույցների համար.
օղակներ բանալիների համար (անջատովի
օղակներ կախազարդերի կամ դեկորատիվ
զարդերի համար). զարդատուփեր. ուլունքներ
թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր պատրաս
տելու համար. նվերների տուփեր թանկարժեք
իրերի համար. ասեղնագործած ապարանջան
ներ մանածագործվածքից. հուռութներ բանալի
ների օղակների համար. համրիչներ.
դաս 16. բրոշյուրներ. բլոկնոտներ (նոթա
տետրեր). թղթապանակներ փաստաթղթերի
համար. թղթե տոպրակներ. ծրարներ. փաթե
թավորման թուղթ. գրենական պիտույքներ.
փոստային բացիկներ. տպագիր արտադրանք.
շնորհավորական բացիկներ. օրացույցներ.
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. գրենական
պիտույքների հավաքակազմեր. թղթե կամ
ստվարաթղթե ցուցանակներ. երաժշտական
բացիկներ. գրելու պիտույքներ. թուղթ նկար
չության և գեղագրության համար. գծանշիչ
գրիչներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթեթա
վորման (միջադրման, խծուծման) նյութեր.
պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի կեն
դանիների թափոնները հեռացնելու համար.
տոնական գունազարդ թղթե դրոշակներ. տրա
ֆարետներ սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևա
վորման համար. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու
համար. գունազարդման գրքեր.
դաս
20. վաճառասեղաններ. փայտե
փորագրված գեղարվեստական իրեր. փայտե
կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ հայտա
րարությունների
համար.
պլաստմասսայե
տարողություններ փաթեթավորման համար.
ոչ էլեկտրական հովհարներ. միս կտրատելու
համար կոճղեր (սեղաններ). բարձեր. հյուսածո
իրեր. գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից,
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գիպսից կամ պլաստմասսայից. կիսանդրի
ներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմաս
սայից. արձանիկներ, պատկերներ փայտից,
մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. գովազ
դային նպատակներով օգտագործվող փչովի
իրեր. փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր.
դաս 21. տու
փեր թե
յի հա
մար. փոք
րիկ
ամաններ քացախի կամ յուղի համար. կենցա
ղային խեցեգործական իրեր. բաժակներ (անոթ
ներ). ծաղկամաններ. կենցաղային սպասք.
թղթե ափսեներ. կավե ամանեղեն. կենցաղա
յին կամ խոհանոցային տարողություններ. թեյի
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). խոզուկգանձատուփեր. գավաթներ. գեղարվեստական
իրեր ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապա
կուց, թրծակավից կամ ապակուց. կիսանդրի
ներ ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց,
թրծակավից կամ ապակուց. արձանիկներ
ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց,
թրծակավից կամ ապակուց. թղթե կամ պլաստ
մասսայե բաժակներ. դրամատուփեր.
դաս 25. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
բերետներ. բլուզներ. կեպիներ. տրիկոտա
ժեղեն. գլխանոցներ. գոտիներ. շալեր. սվի
տերներ, պուլովերներ. շապիկներ. հագուստ.
տաբատներ. վերնազգեստ. շարֆ, կաշնե.
տրիկոտաժե հագուստ. բաճկոնակներ. մարմ
նամարզական
կոշկեղեն.
շրջազգեստներ.
պիժամաներ. զգեստներ. վերարկուներ. բրդյա
բաճկոններ. բաճկոններ. գլխանոցով բաճ
կոն. հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե
հագուստ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. գոտիքսակներ. սպորտային մայկաներ. ասեղնագործ
հագուստ. գլխարկներ.
դաս
35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործարա
րական գործառնությունների մասին. հայտարա
րությունների փակցնում. գովազդային նյութերի
տարածում. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կազմակերպման և կառավարման հար
ցերով. ապրանքների ցուցադրում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռ
նարկությունների կառավարման հարցերում.
գործարարության արդյունավետության փոր
ձաքննական ծառայություններ. շուկայի ուսում
նասիրություն. առևտրային գործունեության
գնահատում. հետազոտություններ գործարա
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րության ասպարեզում. գովազդային տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ.
ռադիոգովազդ.
ծառայություններ հասարակական հարաբերու
թյունների բնագավառում. հեռուստագովազդ.
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գործա
րարության կառավարման խորհրդատվական
ծառայություններ. շուկայագիտական (մարքե
թինգային) հետազոտություններ. մասնագի
տական խորհրդատվություն գործարարության
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրա
յին կամ գովազդային նպատակներով. հասա
րակական կարծիքի հետազոտում. վաճառքի
օժանդակություն երրորդ անձանց համար.
գովազդ փոստով. ստեղծագործների և կատա
րողների գործերի կառավարում. առևտրական
տոնավաճառների կազմակերպում. առևտ
րի ավտոմատների վարձույթ. սպառողներին
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում ապրանքների և ծառայու
թյունների ընտրության հարցում. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. վաճառքի ցուցադրա
փեղկերի (ստենդների) վարձույթ. տեղեկատվու
թյան տրամադրում գործարար և առևտրային
հարաբերությունների ոլորտներում. գովազ
դային վահանակների վարձույթ. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության
հարցում բիզնեսծառայություններ. սպորտային
միջոցառում
ն երի հովանավորմամբ ապրանք
ների և ծառայությունների խթանում. լրատվա
միջոցների հետ կապերի ծառայություններ.
հացամթերքին վերաբերող մանրածախ առևտ
րի ծառայություններ.
դաս 41. զվարճությունների ծառայություն
ներ. մրցույթների կազմակերպում (ուսում
ն ա
կան կամ զվարճալի). կրթադաս տիարակչական
ծառայություններ. գրքերի հրատարակում. շոու
ների արտադրություն. զվարճության ոլորտին
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակութա
յին կամ կրթության նպատակներով. թատե
րականացված ներկայացում
ն եր. սպորտային
մրցում
ն երի կազմակերպում. ժամանցային հան
դիպում
ն երի ծրագրերի կազմում. գործնական
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).
թանգարանների ծառայություններ (շնորհան
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դեսներ,
ցուցահանդեսներ).
սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. վարպետաց
դաս երի կազմակերպում և անցկացում (ուսու
ցում). գրքերի և պարբերականների առցանց
հրապարակում. լուսանկարչություն. տեսագ
րում. համերգների կազմակերպում և անցկա
ցում. երաժշտական արտադրանքի թողարկում.
կրթական ոչ վիրտուալ ֆորում
ն երի կազ
մակերպում և անցկացում. զգեստավորված
դիմակահանդեսների կազմակերպում զվարճու
թյունների համար. փառատոների կազմակեր
պում և անցկացում:
____________________

(210) 20211125
(220) 20.05.2021
(730) «Ռազմավարական զարգացման գործա
կալություն» ՀԿ, Երևան, Օգանովի 8-27, AM
(540)

(511)
դաս 6. արկղիկներ դրամի համար. զան
գուլակներ կենդանիների համար. սովորական
մետաղներից պատրաստված գեղարվեստա
կան իրեր. արկղեր սովորական մետաղնե
րից. ճարմանդներ սովորական մետաղներից
(երկաթեղեն իրեր). մետաղական կիսանդրի
ներ. մետաղ յա ցուցանակներ. արձանիկներ
սովորական մետաղներից. մետաղ յա արկ
ղիկներ. մետաղ յա սնդուկներ. տարբերիչ
մետաղական ցուցանակներ. Մետաղական
անվանատախտակներ. մետաղական տաղա
վարներ
(կառուցվածքներ).
Մետաղական
ախոռներ. մետաղական սկուտեղներ. պայու
սակների մետաղ յա կախիչներ.
դաս 14. ձեռքի ժամացույցներ. դեկորատիվ
գնդաս եղներ. ականջօղեր. թևքաճարմանդներ.
նվերի պատյաններ ժամացույցների համար.
օղակներ բանալիների համար (անջատովի
օղակներ կախազարդերի կամ դեկորատիվ
զարդերի համար). զարդատուփեր. Ուլունքներ
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թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր պատրաս
տելու համար. նվերների տուփեր թանկարժեք
իրերի համար. ասեղնագործած ապարանջան
ներ մանածագործվածքից. հուռութներ բանալի
ների օղակների համար. համրիչներ.
դաս 16. բրոշյուրներ. բլոկնոտներ (նոթա
տետրեր). թղթապանակներ փաստաթղթերի
համար. թղթե տոպրակներ. ծրարներ. փաթե
թավորման թուղթ. գրենական պիտույքներ.
փոստային բացիկներ. տպագիր արտադրանք.
շնորհավորական բացիկներ. օրացույցներ.
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. գրենական
պիտույքների հավաքակազմեր. թղթե կամ
ստվարաթղթե ցուցանակներ. երաժշտական
բացիկներ. գրելու պիտույքներ. թուղթ նկար
չության ևգեղագրության համար. գծանշիչ
գրիչներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթե
թավորման(միջադրման, խծուծման) նյութեր.
պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի կեն
դանիների թափոնները հեռացնելու համար.
տոնական գունազարդ թղթե դրոշակներ. տրա
ֆարետներ սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևա
վորման համար. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու
համար. գունազարդման գրքեր.
դաս
20. վաճառասեղաններ. փայտե
փորագրված գեղարվեստական իրեր. փայտե
կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ հայտա
րարությունների
համար.
պլաստմասսայե
տարողություններ փաթեթավորման համար.
ոչ էլեկտրական հովհարներ. միս կտրատելու
համար կոճղեր (սեղաններ). բարձեր. հյուսածո
իրեր. գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից,
գիպսից կամ պլաստմասսայից. կիսանդրի
ներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմաս
սայից. արձանիկներ, պատկերներ փայտից,
մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. Գովազ
դային նպատակներով օգտագործվող փչովի
իրեր. փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր.
դաս 21. տու
փեր թե
յի հա
մար. փոք
րիկ
ամաններ քացախի կամ յուղի համար. կենցա
ղային խեցեգործական իրեր. բաժակներ (անոթ
ներ). ծաղկամաններ. կենցաղային սպասք.
թղթե ափսեներ. կավե ամանեղեն. կենցաղա
յին կամ խոհանոցային տարողություններ. թեյի
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). խոզուկգանձատուփեր. գավաթներ. գեղարվեստական
իրեր ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապա
կուց, թրծակավից կամ ապակուց. կիսանդրի
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ներ ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց,
թրծակավից կամ ապակուց. արձանիկներ
ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց,
թրծակավից կամ ապակուց. թղթե կամ պլաստ
մասսայե բաժակներ. դրամատուփեր.
դաս 25. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
բերետներ. բլուզներ. կեպիներ. տրիկոտա
ժեղեն. գլխանոցներ. գոտիներ. շալեր. սվի
տերներ, պուլովերներ. շապիկներ. հագուստ.
տաբատներ. վերնազգեստ. շարֆ, կաշնե.
տրիկոտաժե հագուստ. բաճկոնակներ. մարմ
նամարզական
կոշկեղեն.
շրջազգեստներ.
պիժամաներ. զգեստներ. վերարկուներ. բրդյա
բաճկոններ. բաճկոններ. գլխանոցով բաճ
կոն. Հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե
հագուստ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. գոտիքսակներ. սպորտային մայկաներ. ասեղնագործ
հագուստ. գլխարկներ.
դաս
35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործարա
րական գործառնությունների մասին. հայտարա
րությունների փակցնում. գովազդային նյութերի
տարածում. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կազմակերպման և կառավարման հար
ցերով. ապրանքների ցուցադրում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռ
նարկությունների կառավարման հարցերում.
գործարարության արդյունավետության փոր
ձաքննական ծառայություններ. շուկայի ուսում
նասիրություն. առևտրային գործունեության
գնահատում. հետազոտություններ գործարա
րության ասպարեզում. գովազդային տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ.
ռադիոգովազդ.
ծառայություններ հասարակական հարաբերու
թյունների բնագավառում. հեռուստագովազդ.
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գործա
րարության կառավարման խորհրդատվական
ծառայություններ. շուկայագիտական (մարքե
թինգային) հետազոտություններ. մասնագի
տական խորհրդատվություն գործարարության
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրա
յին կամ գովազդային նպատակներով. հասա
րակական կարծիքի հետազոտում. Վաճառքի
օժանդակություն երրորդ անձանց համար.
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գովազդ փոստով. ստեղծագործների և կատա
րողների գործերի կառավարում. առևտրական
տոնավաճառների կազմակերպում. առևտ
րի ավտոմատների վարձույթ. սպառողներին
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում ապրանքների և ծառայու
թյունների ընտրության հարցում. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. վաճառքի ցուցադրա
փեղկերի (ստենդների) վարձույթ. տեղեկատվու
թյան տրամադրում գործարար և առևտրային
հարաբերությունների ոլորտներում. գովազ
դային վահանակների վարձույթ. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության
հարցում բիզնես ծառայություններ. սպորտային
միջոցառում
ն երի հովանավորմամբ ապրանք
ների և ծառայությունների խթանում. լրատվա
միջոցների հետ կապերի ծառայություններ.
հացամթերքին վերաբերող մանրածախ առևտ
րի ծառայություններ.
դաս 41. զվարճությունների ծառայություն
ներ. մրցույթների կազմակերպում (ուսում
ն ա
կան կամ զվարճալի). կրթադաս տիարակչական
ծառայություններ. գրքերի հրատարակում. շոու
ների արտադրություն. զվարճության ոլորտին
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակութա
յին կամ կրթության նպատակներով. թատե
րականացված ներկայացում
ն եր. սպորտային
մրցում
ն երի կազմակերպում. ժամանցային հան
դիպում
ն երի ծրագրերի կազմում. գործնական
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).
թանգարանների ծառայություններ (շնորհան
դեսներ,
ցուցահանդեսներ).
սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. վարպետաց
դաս երի կազմակերպում և անցկացում (ուսու
ցում). գրքերի և պարբերականների առցանց
հրապարակում. լուսանկարչություն. տեսագ
րում. համերգների կազմակերպում և անցկա
ցում. երաժշտական արտադրանքի թողարկում.
կրթական ոչ վիրտուալ ֆորում
ն երի կազ
մակերպում և անցկացում. զգեստավորված
դիմակահանդեսների կազմակերպում զվարճու
թյունների համար. փառատոների կազմակեր
պում և անցկացում.
____________________
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(210) 20211126
(220) 20.05.2021
(730) «Ռազմավարական զարգացման գործա
կալություն» ՀԿ, Երևան, Օգանովի 8-27, AM
(540)

(511)
դաս 6. արկղիկներ դրամի համար. զան
գուլակներ կենդանիների համար. սովորական
մետաղներից պատրաստված գեղարվեստա
կան իրեր. արկղեր սովորական մետաղնե
րից. ճարմանդներ սովորական մետաղներից
(երկաթեղեն իրեր). մետաղական կիսանդրի
ներ. մետաղ յա ցուցանակներ. արձանիկներ
սովորական մետաղներից. մետաղ յա արկ
ղիկներ. մետաղ յա սնդուկներ. տարբերիչ
մետաղական ցուցանակներ. Մետաղական
անվանատախտակներ. մետաղական տաղա
վարներ
(կառուցվածքներ).
Մետաղական
ախոռներ. մետաղական սկուտեղներ. պայու
սակների մետաղ յա կախիչներ.
դաս 14. ձեռքի ժամացույցներ. դեկորատիվ
գնդաս եղներ. ականջօղեր. թևքաճարմանդներ.
նվերի պատյաններ ժամացույցների համար.
օղակներ բանալիների համար (անջատովի
օղակներ կախազարդերի կամ դեկորատիվ
զարդերի համար). զարդատուփեր. Ուլունքներ
թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր պատրաս
տելու համար. նվերների տուփեր թանկարժեք
իրերի համար. ասեղնագործած ապարանջան
ներ մանածագործվածքից. հուռութներ բանալի
ների օղակների համար. համրիչներ.
դաս 16. բրոշյուրներ. բլոկնոտներ (նոթա
տետրեր). թղթապանակներ փաստաթղթերի
համար. թղթե տոպրակներ. ծրարներ. փաթե
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թավորման թուղթ. գրենական պիտույքներ.
փոստային բացիկներ. տպագիր արտադրանք.
շնորհավորական բացիկներ. օրացույցներ.
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. գրենական
պիտույքների հավաքակազմեր. թղթե կամ
ստվարաթղթե ցուցանակներ. երաժշտական
բացիկներ. գրելու պիտույքներ. թուղթ նկար
չության ևգեղագրության համար. գծանշիչ
գրիչներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթե
թավորման(միջադրման, խծուծման) նյութեր.
պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի կեն
դանիների թափոնները հեռացնելու համար.
տոնական գունազարդ թղթե դրոշակներ. տրա
ֆարետներ սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևա
վորման համար. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու
համար. գունազարդման գրքեր.
դաս
20. վաճառասեղաններ. փայտե
փորագրված գեղարվեստական իրեր. փայտե
կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ հայտա
րարությունների
համար.
պլաստմասսայե
տարողություններ փաթեթավորման համար.
ոչ էլեկտրական հովհարներ. միս կտրատելու
համար կոճղեր (սեղաններ). բարձեր. հյուսածո
իրեր. գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից,
գիպսից կամ պլաստմասսայից. կիսանդրի
ներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմաս
սայից. արձանիկներ, պատկերներ փայտից,
մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. Գովազ
դային նպատակներով օգտագործվող փչովի
իրեր. փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր.
դաս 21. տու
փեր թե
յի հա
մար. փոք
րիկ
ամաններ քացախի կամ յուղի համար. կենցա
ղային խեցեգործական իրեր. բաժակներ (անոթ
ներ). ծաղկամաններ. կենցաղային սպասք.
թղթե ափսեներ. կավե ամանեղեն. կենցաղա
յին կամ խոհանոցային տարողություններ. թեյի
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). խոզուկգանձատուփեր. գավաթներ. գեղարվեստական
իրեր ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապա
կուց, թրծակավից կամ ապակուց. կիսանդրի
ներ ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց,
թրծակավից կամ ապակուց. արձանիկներ
ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց,
թրծակավից կամ ապակուց. թղթե կամ պլաստ
մասսայե բաժակներ. դրամատուփեր.
դաս 25. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
բերետներ. բլուզներ. կեպիներ. տրիկոտա
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ժեղեն. գլխանոցներ. գոտիներ. շալեր. սվի
տերներ, պուլովերներ. շապիկներ. հագուստ.
տաբատներ. վերնազգեստ. շարֆ, կաշնե.
տրիկոտաժե հագուստ. բաճկոնակներ. մարմ
նամարզական
կոշկեղեն.
շրջազգեստներ.
պիժամաներ. զգեստներ. վերարկուներ. բրդյա
բաճկոններ. բաճկոններ. գլխանոցով բաճ
կոն. Հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե
հագուստ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. գոտիքսակներ. սպորտային մայկաներ. ասեղնագործ
հագուստ. գլխարկներ.
դաս
35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործարա
րական գործառնությունների մասին. հայտարա
րությունների փակցնում. գովազդային նյութերի
տարածում. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կազմակերպման և կառավարման հար
ցերով. ապրանքների ցուցադրում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռ
նարկությունների կառավարման հարցերում.
գործարարության արդյունավետության փոր
ձաքննական ծառայություններ. շուկայի ուսում
նասիրություն. առևտրային գործունեության
գնահատում. հետազոտություններ գործարա
րության ասպարեզում. գովազդային տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ.
ռադիոգովազդ.
ծառայություններ հասարակական հարաբերու
թյունների բնագավառում. հեռուստագովազդ.
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գործա
րարության կառավարման խորհրդատվական
ծառայություններ. շուկայագիտական (մարքե
թինգային) հետազոտություններ. մասնագի
տական խորհրդատվություն գործարարության
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրա
յին կամ գովազդային նպատակներով. հասա
րակական կարծիքի հետազոտում. Վաճառքի
օժանդակություն երրորդ անձանց համար.
գովազդ փոստով. ստեղծագործների և կատա
րողների գործերի կառավարում. առևտրական
տոնավաճառների կազմակերպում. առևտ
րի ավտոմատների վարձույթ. սպառողներին
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում ապրանքների և ծառայու
թյունների ընտրության հարցում. գովազդային
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ֆիլմերի արտադրություն. վաճառքի ցուցադրա
փեղկերի (ստենդների) վարձույթ. տեղեկատվու
թյան տրամադրում գործարար և առևտրային
հարաբերությունների ոլորտներում. գովազ
դային վահանակների վարձույթ. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության
հարցում բիզնեսծառայություններ. սպորտային
միջոցառում
ն երի հովանավորմամբ ապրանք
ների և ծառայությունների խթանում. լրատվա
միջոցների հետ կապերի ծառայություններ.
հացամթերքին վերաբերող մանրածախ առևտ
րի ծառայություններ.
դաս 41. զվարճությունների ծառայություն
ներ. մրցույթների կազմակերպում (ուսում
ն ա
կան կամ զվարճալի). կրթադաս տիարակչական
ծառայություններ. գրքերի հրատարակում. շոու
ների արտադրություն. զվարճության ոլորտին
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակութա
յին կամ կրթության նպատակներով. թատե
րականացված ներկայացում
ն եր. սպորտային
մրցում
ն երի կազմակերպում. ժամանցային հան
դիպում
ն երի ծրագրերի կազմում. գործնական
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).
թանգարանների ծառայություններ (շնորհան
դեսներ,
ցուցահանդեսներ).
սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. վարպետաց
դաս երի կազմակերպում և անցկացում (ուսու
ցում). գրքերի և պարբերականների առցանց
հրապարակում. լուսանկարչություն. տեսագ
րում. համերգների կազմակերպում և անցկա
ցում. երաժշտական արտադրանքի թողարկում.
կրթա
կան ոչ վիր
տուալ ֆորում
ն երի կազ
մակերպում և անցկացում. զգեստավորված
դիմակահանդեսների կազմակերպում զվարճու
թյունների համար. փառատոների կազմակեր
պում և անցկացում.
____________________

(210) 20211127
(220) 20.05.2021
(730) «Ռազմավարական զարգացման գործա
կալություն» ՀԿ, Երևան, Օգանովի 8-27, AM
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(540)

(511)
դաս 6. արկղիկներ դրամի համար. զան
գուլակներ կենդանիների համար. սովորական
մետաղներից պատրաստված գեղարվեստա
կան իրեր. արկղեր սովորական մետաղնե
րից. ճարմանդներ սովորական մետաղներից
(երկաթեղեն իրեր). մետաղական կիսանդրի
ներ. մետաղ յա ցուցանակներ. արձանիկներ
սովորական մետաղներից. մետաղ յա արկ
ղիկներ. մետաղ յա սնդուկներ. տարբերիչ
մետաղական ցուցանակներ. Մետաղական
անվանատախտակներ. մետաղական տաղա
վարներ
(կառուցվածքներ).
Մետաղական
ախոռներ. մետաղական սկուտեղներ. պայու
սակների մետաղ յա կախիչներ.
դաս 14. ձեռքի ժամացույցներ. դեկորատիվ
գնդաս եղներ. ականջօղեր. թևքաճարմանդներ.
նվերի պատյաններ ժամացույցների համար.
օղակներ բանալիների համար (անջատովի
օղակներ կախազարդերի կամ դեկորատիվ
զարդերի համար). զարդատուփեր. Ուլունքներ
թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր պատրաս
տելու համար. նվերների տուփեր թանկարժեք
իրերի համար. ասեղնագործած ապարանջան
ներ մանածագործվածքից. հուռութներ բանալի
ների օղակների համար. համրիչներ.
դաս 16. բրոշյուրներ. բլոկնոտներ (նոթա
տետրեր). թղթապանակներ փաստաթղթերի
համար. թղթե տոպրակներ. ծրարներ. փաթե
թավորման թուղթ. գրենական պիտույքներ.
փոստային բացիկներ. տպագիր արտադրանք.
շնորհավորական բացիկներ. օրացույցներ.
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. գրենական
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պիտույքների հավաքակազմեր. թղթե կամ
ստվարաթղթե ցուցանակներ. երաժշտական
բացիկներ. գրելու պիտույքներ. թուղթ նկար
չության ևգեղագրության համար. գծանշիչ
գրիչներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթե
թավորման(միջադրման, խծուծման) նյութեր.
պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի կեն
դանիների թափոնները հեռացնելու համար.
տոնական գունազարդ թղթե դրոշակներ. տրա
ֆարետներ սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևա
վորման համար. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու
համար. գունազարդման գրքեր.
դաս
20. վաճառասեղաններ. փայտե
փորագրված գեղարվեստական իրեր. փայտե
կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ հայտա
րարությունների
համար.
պլաստմասսայե
տարողություններ փաթեթավորման համար.
ոչ էլեկտրական հովհարներ. միս կտրատելու
համար կոճղեր (սեղաններ). բարձեր. հյուսածո
իրեր. գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից,
գիպսից կամ պլաստմասսայից. կիսանդրի
ներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմաս
սայից. արձանիկներ, պատկերներ փայտից,
մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. Գովազ
դային նպատակներով օգտագործվող փչովի
իրեր. փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր.
դաս 21. տու
փեր թե
յի հա
մար. փոք
րիկ
ամաններ քացախի կամ յուղի համար. կենցա
ղային խեցեգործական իրեր. բաժակներ (անոթ
ներ). ծաղկամաններ. կենցաղային սպասք.
թղթե ափսեներ. կավե ամանեղեն. կենցաղա
յին կամ խոհանոցային տարողություններ. թեյի
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). խոզուկգանձատուփեր. գավաթներ. գեղարվեստական
իրեր ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապա
կուց, թրծակավից կամ ապակուց. կիսանդրի
ներ ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց,
թրծակավից կամ ապակուց. արձանիկներ
ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց,
թրծակավից կամ ապակուց. թղթե կամ պլաստ
մասսայե բաժակներ. դրամատուփեր.
դաս 25. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
բերետներ. բլուզներ. կեպիներ. տրիկոտա
ժեղեն. գլխանոցներ. գոտիներ. շալեր. սվի
տերներ, պուլովերներ. շապիկներ. հագուստ.
տաբատներ. վերնազգեստ. շարֆ, կաշնե.
տրիկոտաժե հագուստ. բաճկոնակներ. մարմ
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նամարզական
կոշկեղեն.
շրջազգեստներ.
պիժամաներ. զգեստներ. վերարկուներ. բրդյա
բաճկոններ. բաճկոններ. գլխանոցով բաճ
կոն. Հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե
հագուստ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. գոտիքսակներ. սպորտային մայկաներ. ասեղնագործ
հագուստ. գլխարկներ.
դաս
35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործարա
րական գործառնությունների մասին. հայտարա
րությունների փակցնում. գովազդային նյութերի
տարածում. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կազմակերպման և կառավարման հար
ցերով. ապրանքների ցուցադրում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռ
նարկությունների կառավարման հարցերում.
գործարարության արդյունավետության փոր
ձաքննական ծառայություններ. շուկայի ուսում
նասիրություն. առևտրային գործունեության
գնահատում. հետազոտություններ գործարա
րության ասպարեզում. գովազդային տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ.
ռադիոգովազդ.
ծառայություններ հասարակական հարաբերու
թյունների բնագավառում. հեռուստագովազդ.
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գործա
րարության կառավարման խորհրդատվական
ծառայություններ. շուկայագիտական (մարքե
թինգային) հետազոտություններ. մասնագի
տական խորհրդատվություն գործարարության
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրա
յին կամ գովազդային նպատակներով. հասա
րակական կարծիքի հետազոտում. Վաճառքի
օժանդակություն երրորդ անձանց համար.
գովազդ փոստով. ստեղծագործների և կատա
րողների գործերի կառավարում. առևտրական
տոնավաճառների կազմակերպում. առևտ
րի ավտոմատների վարձույթ. սպառողներին
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում ապրանքների և ծառայու
թյունների ընտրության հարցում. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. վաճառքի ցուցադրա
փեղկերի (ստենդների) վարձույթ. տեղեկատվու
թյան տրամադրում գործարար և առևտրային
հարաբերությունների ոլորտներում. գովազ
դային վահանակների վարձույթ. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության
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հարցում բիզնեսծառայություններ. սպորտային
միջոցառում
ն երի հովանավորմամբ ապրանք
ների և ծառայությունների խթանում. լրատվա
միջոցների հետ կապերի ծառայություններ.
հացամթերքին վերաբերող մանրածախ առևտ
րի ծառայություններ.
դաս 41. զվարճությունների ծառայություն
ներ. մրցույթների կազմակերպում (ուսում
ն ա
կան կամ զվարճալի). կրթադաս տիարակչական
ծառայություններ. գրքերի հրատարակում. շոու
ների արտադրություն. զվարճության ոլորտին
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակութա
յին կամ կրթության նպատակներով. թատե
րականացված ներկայացում
ն եր. սպորտային
մրցում
ն երի կազմակերպում. ժամանցային հան
դիպում
ն երի ծրագրերի կազմում. գործնական
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).
թանգարանների ծառայություններ (շնորհան
դեսներ,
ցուցահանդեսներ).
սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. վարպետաց
դաս երի կազմակերպում և անցկացում (ուսու
ցում). գրքերի և պարբերականների առցանց
հրապարակում. լուսանկարչություն. տեսագ
րում. համերգների կազմակերպում և անցկա
ցում. երաժշտական արտադրանքի թողարկում.
կրթական ոչ վիրտուալ ֆորում
ն երի կազ
մակերպում և անցկացում. զգեստավորված
դիմակահանդեսների կազմակերպում զվարճու
թյունների համար. փառատոների կազմակեր
պում և անցկացում:
____________________

(210) 20211128
(220) 20.05.2021
(730) «Ռազմավարական զարգացման գործա
կալություն» ՀԿ, Երևան, Օգանովի 8-27, AM
(540)
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(511)
դաս 6. արկղիկներ դրամի համար. զան
գուլակներ կենդանիների համար. սովորական
մետաղներից պատրաստված գեղարվեստա
կան իրեր. արկղեր սովորական մետաղնե
րից. ճարմանդներ սովորական մետաղներից
(երկաթեղեն իրեր). մետաղական կիսանդրի
ներ. մետաղ յա ցուցանակներ. արձանիկներ
սովորական մետաղներից. մետաղ յա արկ
ղիկներ. մետաղ յա սնդուկներ. տարբերիչ
մետաղական ցուցանակներ. Մետաղական
անվանատախտակներ. մետաղական տաղա
վարներ
(կառուցվածքներ).
Մետաղական
ախոռներ. մետաղական սկուտեղներ. պայու
սակների մետաղ յա կախիչներ.
դաս 14. ձեռքի ժամացույցներ. դեկորատիվ
գնդաս եղներ. ականջօղեր. թևքաճարմանդներ.
նվերի պատյաններ ժամացույցների համար.
օղակներ բանալիների համար (անջատովի
օղակներ կախազարդերի կամ դեկորատիվ
զարդերի համար). զարդատուփեր. Ուլունքներ
թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր պատրաս
տելու համար. նվերների տուփեր թանկարժեք
իրերի համար. ասեղնագործած ապարանջան
ներ մանածագործվածքից. հուռութներ բանալի
ների օղակների համար. համրիչներ.
դաս 16. բրոշյուրներ. բլոկնոտներ (նոթա
տետրեր). թղթապանակներ փաստաթղթերի
համար. թղթե տոպրակներ. ծրարներ. փաթե
թավորման թուղթ. գրենական պիտույքներ.
փոստային բացիկներ. տպագիր արտադրանք.
շնորհավորական բացիկներ. օրացույցներ.
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. գրենական
պիտույքների հավաքակազմեր. թղթե կամ
ստվարաթղթե ցուցանակներ. երաժշտական
բացիկներ. գրելու պիտույքներ. թուղթ նկար
չության ևգեղագրության համար. գծանշիչ
գրիչներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթե
թավորման(միջադրման, խծուծման) նյութեր.
պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի կեն
դանիների թափոնները հեռացնելու համար.
տոնական գունազարդ թղթե դրոշակներ. տրա
ֆարետներ սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևա
վորման համար. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու
համար. գունազարդման գրքեր.
դաս
20. վաճառասեղաններ. փայտե
փորագրված գեղարվեստական իրեր. փայտե
կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ հայտա
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րարությունների
համար.
պլաստմասսայե
տարողություններ փաթեթավորման համար.
ոչ էլեկտրական հովհարներ. միս կտրատելու
համար կոճղեր (սեղաններ). բարձեր. հյուսածո
իրեր. գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից,
գիպսից կամ պլաստմասսայից. կիսանդրի
ներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմաս
սայից. արձանիկներ, պատկերներ փայտից,
մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. Գովազ
դային նպատակներով օգտագործվող փչովի
իրեր. փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր.
դաս 21. տու
փեր թե
յի հա
մար. փոք
րիկ
ամաններ քացախի կամ յուղի համար. կենցա
ղային խեցեգործական իրեր. բաժակներ (անոթ
ներ). ծաղկամաններ. կենցաղային սպասք.
թղթե ափսեներ. կավե ամանեղեն. կենցաղա
յին կամ խոհանոցային տարողություններ. թեյի
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). խոզուկգանձատուփեր. գավաթներ. գեղարվեստական
իրեր ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապա
կուց, թրծակավից կամ ապակուց. կիսանդրի
ներ ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց,
թրծակավից կամ ապակուց. արձանիկներ
ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց,
թրծակավից կամ ապակուց. թղթե կամ պլաստ
մասսայե բաժակներ. դրամատուփեր.
դաս 25. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
բերետներ. բլուզներ. կեպիներ. տրիկոտա
ժեղեն. գլխանոցներ. գոտիներ. շալեր. սվի
տերներ, պուլովերներ. շապիկներ. հագուստ.
տաբատներ. վերնազգեստ. շարֆ, կաշնե.
տրիկոտաժե հագուստ. բաճկոնակներ. մարմ
նամարզական
կոշկեղեն.
շրջազգեստներ.
պիժամաներ. զգեստներ. վերարկուներ. բրդյա
բաճկոններ. բաճկոններ. գլխանոցով բաճ
կոն. Հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե
հագուստ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. գոտիքսակներ. սպորտային մայկաներ. ասեղնագործ
հագուստ. գլխարկներ.
դաս
35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործարա
րական գործառնությունների մասին. հայտարա
րությունների փակցնում. գովազդային նյութերի
տարածում. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կազմակերպման և կառավարման հար
ցերով. ապրանքների ցուցադրում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռ
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նարկությունների կառավարման հարցերում.
գործարարության արդյունավետության փոր
ձաքննական ծառայություններ. շուկայի ուսում
նասիրություն. առևտրային գործունեության
գնահատում. հետազոտություններ գործարա
րության ասպարեզում. գովազդային տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ.
ռադիոգովազդ.
ծառայություններ հասարակական հարաբերու
թյունների բնագավառում. հեռուստագովազդ.
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գործա
րարության կառավարման խորհրդատվական
ծառայություններ. շուկայագիտական (մարքե
թինգային) հետազոտություններ. մասնագի
տական խորհրդատվություն գործարարության
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրա
յին կամ գովազդային նպատակներով. հասա
րակական կարծիքի հետազոտում. Վաճառքի
օժանդակություն երրորդ անձանց համար.
գովազդ փոստով. ստեղծագործների և կատա
րողների գործերի կառավարում. առևտրական
տոնավաճառների կազմակերպում. առևտ
րի ավտոմատների վարձույթ. սպառողներին
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում ապրանքների և ծառայու
թյունների ընտրության հարցում. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. վաճառքի ցուցադրա
փեղկերի (ստենդների) վարձույթ. տեղեկատվու
թյան տրամադրում գործարար և առևտրային
հարաբերությունների ոլորտներում. գովազ
դային վահանակների վարձույթ. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության
հարցում բիզնեսծառայություններ. սպորտային
միջոցառում
ն երի հովանավորմամբ ապրանք
ների և ծառայությունների խթանում. լրատվա
միջոցների հետ կապերի ծառայություններ.
հացամթերքին վերաբերող մանրածախ առևտ
րի ծառայություններ.
դաս 41. զվարճությունների ծառայություն
ներ. մրցույթների կազմակերպում (ուսում
ն ա
կան կամ զվարճալի). կրթադաս տիարակչական
ծառայություններ. գրքերի հրատարակում. շոու
ների արտադրություն. զվարճության ոլորտին
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակութա
յին կամ կրթության նպատակներով. թատե
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րականացված ներկայացում
ն եր. սպորտային
մրցում
ն երի կազմակերպում. ժամանցային հան
դիպում
ն երի ծրագրերի կազմում. գործնական
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).
թանգարանների ծառայություններ (շնորհան
դեսներ,
ցուցահանդեսներ).
սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. վարպետաց
դաս երի կազմակերպում և անցկացում (ուսու
ցում). գրքերի և պարբերականների առցանց
հրապարակում. լուսանկարչություն. տեսագ
րում. համերգների կազմակերպում և անցկա
ցում. երաժշտական արտադրանքի թողարկում.
կրթական ոչ վիրտուալ ֆորում
ն երի կազ
մակերպում և անցկացում. զգեստավորված
դիմակահանդեսների կազմակերպում զվարճու
թյունների համար. փառատոների կազմակեր
պում և անցկացում:
____________________

(210) 20211129
(220) 20.05.2021
(730) «Ալֆա բետա պլյուս» ՍՊԸ, Երևան,
Արաբկիր վ/շ, Պռոշյան փ. շ. 5/1, AM
(540)

(511)
դաս
թյուններ:

44. հիվանդանոցային ծառայու
____________________

(210) 20211130
(220) 20.05.2021
(730) «Ռազմավարական զարգացման գործա
կալություն» ՀԿ, Երևան, Օգանովի 8-27, AM
(540)
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(511)
դաս 6. արկղիկներ դրամի համար. զան
գուլակներ կենդանիների համար. սովորական
մետաղներից պատրաստված գեղարվեստա
կան իրեր. արկղեր սովորական մետաղնե
րից. ճարմանդներ սովորական մետաղներից
(երկաթեղեն իրեր). մետաղական կիսանդրի
ներ. մետաղ յա ցուցանակներ. արձանիկներ
սովորական մետաղներից. մետաղ յա արկ
ղիկներ. մետաղ յա սնդուկներ. տարբերիչ
մետաղական ցուցանակներ. Մետաղական
անվանատախտակներ. մետաղական տաղա
վարներ
(կառուցվածքներ).
Մետաղական
ախոռներ. մետաղական սկուտեղներ. պայու
սակների մետաղ յա կախիչներ.
դաս 14. ձեռքի ժամացույցներ. դեկորատիվ
գնդաս եղներ. ականջօղեր. թևքաճարմանդներ.
նվերի պատյաններ ժամացույցների համար.
օղակներ բանալիների համար (անջատովի
օղակներ կախազարդերի կամ դեկորատիվ
զարդերի համար). զարդատուփեր. Ուլունքներ
թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր պատրաս
տելու համար. նվերների տուփեր թանկարժեք
իրերի համար. ասեղնագործած ապարանջան
ներ մանածագործվածքից. հուռութներ բանալի
ների օղակների համար. համրիչներ.
դաս 16. բրոշյուրներ. բլոկնոտներ (նոթա
տետրեր). թղթապանակներ փաստաթղթերի
համար. թղթե տոպրակներ. ծրարներ. փաթե
թավորման թուղթ. գրենական պիտույքներ.
փոստային բացիկներ. տպագիր արտադրանք.
շնորհավորական բացիկներ. օրացույցներ.
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. գրենական
պիտույքների հավաքակազմեր. թղթե կամ
ստվարաթղթե ցուցանակներ. երաժշտական
բացիկներ. գրելու պիտույքներ. թուղթ նկար
չության ևգեղագրության համար. գծանշիչ
գրիչներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթե
թավորման(միջադրման, խծուծման) նյութեր.
պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի կեն
դանիների թափոնները հեռացնելու համար.
տոնական գունազարդ թղթե դրոշակներ. տրա
ֆարետներ սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևա
վորման համար. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու
համար. գունազարդման գրքեր.
դաս
20. վաճառասեղաններ. փայտե
փորագրված գեղարվեստական իրեր. փայտե
կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ հայտա
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րարությունների
համար.
պլաստմասսայե
տարողություններ փաթեթավորման համար.
ոչ էլեկտրական հովհարներ. միս կտրատելու
համար կոճղեր (սեղաններ). բարձեր. հյուսածո
իրեր. գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից,
գիպսից կամ պլաստմասսայից. կիսանդրի
ներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմաս
սայից. արձանիկներ, պատկերներ փայտից,
մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. Գովազ
դային նպատակներով օգտագործվող փչովի
իրեր. փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր.
դաս 21. տու
փեր թե
յի հա
մար. փոք
րիկ
ամաններ քացախի կամ յուղի համար. կենցա
ղային խեցեգործական իրեր. բաժակներ (անոթ
ներ). ծաղկամաններ. կենցաղային սպասք.
թղթե ափսեներ. կավե ամանեղեն. կենցաղա
յին կամ խոհանոցային տարողություններ. թեյի
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). խոզուկգանձատուփեր. գավաթներ. գեղարվեստական
իրեր ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապա
կուց, թրծակավից կամ ապակուց. կիսանդրի
ներ ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց,
թրծակավից կամ ապակուց. արձանիկներ
ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց,
թրծակավից կամ ապակուց. թղթե կամ պլաստ
մասսայե բաժակներ. դրամատուփեր.
դաս 25. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
բերետներ. բլուզներ. կեպիներ. տրիկոտա
ժեղեն. գլխանոցներ. գոտիներ. շալեր. սվի
տերներ, պուլովերներ. շապիկներ. հագուստ.
տաբատներ. վերնազգեստ. շարֆ, կաշնե.
տրիկոտաժե հագուստ. բաճկոնակներ. մարմ
նամարզական
կոշկեղեն.
շրջազգեստներ.
պիժամաներ. զգեստներ. վերարկուներ. բրդյա
բաճկոններ. բաճկոններ. գլխանոցով բաճ
կոն. Հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե
հագուստ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. գոտիքսակներ. սպորտային մայկաներ. ասեղնագործ
հագուստ. գլխարկներ.
դաս
35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործարա
րական գործառնությունների մասին. հայտարա
րությունների փակցնում. գովազդային նյութերի
տարածում. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կազմակերպման և կառավարման հար
ցերով. ապրանքների ցուցադրում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռ
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նարկությունների կառավարման հարցերում.
գործարարության արդյունավետության փոր
ձաքննական ծառայություններ. շուկայի ուսում
նասիրություն. առևտրային գործունեության
գնահատում. հետազոտություններ գործարա
րության ասպարեզում. գովազդային տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ.
ռադիոգովազդ.
ծառայություններ հասարակական հարաբերու
թյունների բնագավառում. հեռուստագովազդ.
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գործա
րարության կառավարման խորհրդատվական
ծառայություններ. շուկայագիտական (մարքե
թինգային) հետազոտություններ. մասնագի
տական խորհրդատվություն գործարարության
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրա
յին կամ գովազդային նպատակներով. հասա
րակական կարծիքի հետազոտում. Վաճառքի
օժանդակություն երրորդ անձանց համար.
գովազդ փոստով. ստեղծագործների և կատա
րողների գործերի կառավարում. առևտրական
տոնավաճառների կազմակերպում. առևտ
րի ավտոմատների վարձույթ. սպառողներին
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում ապրանքների և ծառայու
թյունների ընտրության հարցում. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. վաճառքի ցուցադրա
փեղկերի (ստենդների) վարձույթ. տեղեկատվու
թյան տրամադրում գործարար և առևտրային
հարաբերությունների ոլորտներում. գովազ
դային վահանակների վարձույթ. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության
հարցում բիզնեսծառայություններ. սպորտային
միջոցառում
ն երի հովանավորմամբ ապրանք
ների և ծառայությունների խթանում. լրատվա
միջոցների հետ կապերի ծառայություններ.
հացամթերքին վերաբերող մանրածախ առևտ
րի ծառայություններ.
դաս 41. զվարճությունների ծառայություն
ներ. մրցույթների կազմակերպում (ուսում
ն ա
կան կամ զվարճալի). կրթադաս տիարակչական
ծառայություններ. գրքերի հրատարակում. շոու
ների արտադրություն. զվարճության ոլորտին
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակութա
յին կամ կրթության նպատակներով. թատե
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րականացված ներկայացում
ն եր. սպորտային
մրցում
ն երի կազմակերպում. ժամանցային հան
դիպում
ն երի ծրագրերի կազմում. գործնական
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).
թանգարանների ծառայություններ (շնորհան
դեսներ,
ցուցահանդեսներ).
սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. վարպետաց
դաս երի կազմակերպում և անցկացում (ուսու
ցում). գրքերի և պարբերականների առցանց
հրապարակում. լուսանկարչություն. տեսագ
րում. համերգների կազմակերպում և անցկա
ցում. երաժշտական արտադրանքի թողարկում.
կրթական ոչ վիրտուալ ֆորում
ն երի կազ
մակերպում և անցկացում. զգեստավորված
դիմակահանդեսների կազմակերպում զվարճու
թյունների համար. փառատոների կազմակեր
պում և անցկացում:
____________________

(210) 20211131
(220) 20.05.2021
(730) «Ռազմավարական զարգացման գործա
կալություն» ՀԿ, Երևան, Օգանովի 8-27, AM
(540)

(511)
դաս 6. արկղիկներ դրամի համար. զան
գուլակներ կենդանիների համար. սովորական
մետաղներից պատրաստված գեղարվեստա
կան իրեր. արկղեր սովորական մետաղնե
րից. ճարմանդներ սովորական մետաղներից
(երկաթեղեն իրեր). մետաղական կիսանդրի
ներ. մետաղ յա ցուցանակներ. արձանիկներ
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սովորական մետաղներից. մետաղ յա արկ
ղիկներ. մետաղ յա սնդուկներ. տարբերիչ
մետաղական ցուցանակներ. Մետաղական
անվանատախտակներ. մետաղական տաղա
վարներ
(կառուցվածքներ).
Մետաղական
ախոռներ. մետաղական սկուտեղներ. պայու
սակների մետաղ յա կախիչներ.
դաս 14. ձեռքի ժամացույցներ. դեկորատիվ
գնդաս եղներ. ականջօղեր. թևքաճարմանդներ.
նվերի պատյաններ ժամացույցների համար.
օղակներ բանալիների համար (անջատովի
օղակներ կախազարդերի կամ դեկորատիվ
զարդերի համար). զարդատուփեր. Ուլունքներ
թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր պատրաս
տելու համար. նվերների տուփեր թանկարժեք
իրերի համար. ասեղնագործած ապարանջան
ներ մանածագործվածքից. հուռութներ բանալի
ների օղակների համար. համրիչներ.
դաս 16. բրոշյուրներ. բլոկնոտներ (նոթա
տետրեր). թղթապանակներ փաստաթղթերի
համար. թղթե տոպրակներ. ծրարներ. փաթե
թավորման թուղթ. գրենական պիտույքներ.
փոստային բացիկներ. տպագիր արտադրանք.
շնորհավորական բացիկներ. օրացույցներ.
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. գրենական
պիտույքների հավաքակազմեր. թղթե կամ
ստվարաթղթե
ցուցանակներ.
երաժշտա
կան բացիկներ. գրելու պիտույքներ. թուղթ
նկարչության
և
գեղագրության
համար.
գծանշիչ գրիչներ. թղթե կամ ստվարաթղթե
փաթեթավորման(միջադրման, խծուծման) նյու
թեր. պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի
կենդանիների թափոնները հեռացնելու համար.
տոնական գունազարդ թղթե դրոշակներ. տրա
ֆարետներ սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևա
վորման համար. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու
համար. գունազարդման գրքեր.
դաս
20. վաճառասեղաններ. փայտե
փորագրված գեղարվեստական իրեր. փայտե
կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ հայտա
րարությունների
համար.
պլաստմասսայե
տարողություններ փաթեթավորման համար.
ոչ էլեկտրական հովհարներ. միս կտրատելու
համար կոճղեր (սեղաններ). բարձեր. հյուսածո
իրեր. գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից,
գիպսից կամ պլաստմասսայից. կիսանդրի
ներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմաս
սայից. արձանիկներ, պատկերներ փայտից,
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մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. Գովազ
դային նպատակներով օգտագործվող փչովի
իրեր. փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր.
դաս 21. տու
փեր թե
յի հա
մար. փոք
րիկ
ամաններ քացախի կամ յուղի համար. կենցա
ղային խեցեգործական իրեր. բաժակներ (անոթ
ներ). ծաղկամաններ. կենցաղային սպասք.
թղթե ափսեներ. կավե ամանեղեն. կենցաղա
յին կամ խոհանոցային տարողություններ. թեյի
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). խոզուկգանձատուփեր. գավաթներ. գեղարվեստական
իրեր ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապա
կուց, թրծակավից կամ ապակուց. կիսանդրի
ներ ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց,
թրծակավից կամ ապակուց. արձանիկներ
ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց,
թրծակավից կամ ապակուց. թղթե կամ պլաստ
մասսայե բաժակներ. դրամատուփեր.
դաս 25. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
բերետներ. բլուզներ. կեպիներ. տրիկոտա
ժեղեն. գլխանոցներ. գոտիներ. շալեր. սվի
տերներ, պուլովերներ. շապիկներ. հագուստ.
տաբատներ. վերնազգեստ. շարֆ, կաշնե.
տրիկոտաժե հագուստ. բաճկոնակներ. մարմ
նամարզական
կոշկեղեն.
շրջազգեստներ.
պիժամաներ. զգեստներ. վերարկուներ. բրդյա
բաճկոններ. բաճկոններ. գլխանոցով բաճ
կոն. Հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե
հագուստ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. գոտիքսակներ. սպորտային մայկաներ. ասեղնագործ
հագուստ. գլխարկներ.
դաս
35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործարա
րական գործառնությունների մասին. հայտարա
րությունների փակցնում. գովազդային նյութերի
տարածում. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կազմակերպման և կառավարման հար
ցերով. ապրանքների ցուցադրում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռ
նարկությունների կառավարման հարցերում.
գործարարության արդյունավետության փոր
ձաքննական ծառայություններ. շուկայի ուսում
նասիրություն. առևտրային գործունեության
գնահատում. հետազոտություններ գործարա
րության ասպարեզում. գովազդային տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ.
ռադիոգովազդ.
ծառայություններ հասարակական հարաբերու
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թյունների բնագավառում. հեռուստագովազդ.
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գործա
րարության կառավարման խորհրդատվական
ծառայություններ. շուկայագիտական (մարքե
թինգային) հետազոտություններ. մասնագի
տական խորհրդատվություն գործարարության
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրա
յին կամ գովազդային նպատակներով. հասա
րակական կարծիքի հետազոտում. Վաճառքի
օժանդակություն երրորդ անձանց համար.
գովազդ փոստով. ստեղծագործների և կատա
րողների գործերի կառավարում. առևտրական
տոնավաճառների կազմակերպում. առևտ
րի ավտոմատների վարձույթ. սպառողներին
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում ապրանքների և ծառայու
թյունների ընտրության հարցում. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. վաճառքի ցուցադրա
փեղկերի (ստենդների) վարձույթ. տեղեկատվու
թյան տրամադրում գործարար և առևտրային
հարաբերությունների ոլորտներում. գովազ
դային վահանակների վարձույթ. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության
հարցում բիզնեսծառայություններ. սպորտային
միջոցառում
ն երի հովանավորմամբ ապրանք
ների և ծառայությունների խթանում. լրատվա
միջոցների հետ կապերի ծառայություններ.
հացամթերքին վերաբերող մանրածախ առևտ
րի ծառայություններ.
դաս 41. զվարճությունների ծառայություն
ներ. մրցույթների կազմակերպում (ուսում
ն ա
կան կամ զվարճալի). կրթադաս տիարակչական
ծառայություններ. գրքերի հրատարակում. շոու
ների արտադրություն. զվարճության ոլորտին
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակութա
յին կամ կրթության նպատակներով. թատե
րականացված ներկայացում
ն եր. սպորտային
մրցում
ն երի կազմակերպում. ժամանցային հան
դիպում
ն երի ծրագրերի կազմում. գործնական
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).
թանգարանների ծառայություններ (շնորհան
դեսներ,
ցուցահանդեսներ).
սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. վարպետաց
դաս երի կազմակերպում և անցկացում (ուսու
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ցում). գրքերի և պարբերականների առցանց
հրապարակում. լուսանկարչություն. տեսագ
րում. համերգների կազմակերպում և անցկա
ցում. երաժշտական արտադրանքի թողարկում.
կրթական ոչ վիրտուալ ֆորում
ն երի կազ
մակերպում և անցկացում. զգեստավորված
դիմակահանդեսների կազմակերպում զվարճու
թյունների համար. փառատոների կազմակեր
պում և անցկացում:
____________________

(210) 20211132
(220) 20.05.2021
(730) Ջեթարամ Նեմարամ Գեհլոթ, IN
(540)

(511)
դաս 3. հինա (կոսմետիկական ներկա
նյութ), հինայի փոշի, սև հինա, միջոցներ
մազերը ներկելու համար, լվացող միջոցներ,
սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ նյութեր
լվացքի համար. խնամքի կոսմետիկական և
արդուզարդի միջոցներ. պատրաստուկներ
մաքրելու
համար.
մաքրող
միջոցներ,
կոսմետիկական միջոցներ, պատրաստուկ
ներ ողորկման համար, դեպիլյատորներ,
պատրաստուկներ ճարպազերծման համար,
պատրաստուկներ
հղկամշակման
համար,
պարֆյումերիային արտադրանք, եթերային
յուղեր, մաշքի խնամքի միջոցներ, քսուքներ,
կոսմետիկական լոսյոններ, օճառներ, շամ
պուններ, յուղեր մազերի համար, լոսյոններ
մազերի համար, ջելեր մազերի համար, լոգանքի
յուղեր, բացառությամբ բժշկական նպատակներ
համար նախատեսվածների. հոտազերծիչներ
և հակաքրտինքային միջոցներ անձնական
օգտագործման համար. ատամների մաքրող
միջոցներ, օգտագործման համար պատրաստի
հինա և կոնուսաձև փաթեթվածքով հինա,
ձեռքերի մաքրող միջոցներ, դեմքի մաքրող
միջոցներ, մազերի խնամքի և լավորակման
միջոներ,
ամոնիակի հիմքով մազերի
ներկանյութեր։
____________________
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(210) 20211133
(220) 20.05.2021
(730) Ջեթարամ Նեմարամ Գեհլոթ, IN
(540)
(511)
դաս 3. հինա (կոսմետիկական ներկա
նյութ), հինայի փոշի, սև հինա, միջոցներ
մազերը ներկելու համար, լվացող միջոցներ,
սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ նյութեր
լվացքի համար. խնամքի կոսմետիկական և
արդուզարդի միջոցներ. պատրաստուկներ
մաքրելու
համար.
մաքրող
միջոցներ,
կոսմետիկական միջոցներ, պատրաստուկ
ներ ողորկման համար, դեպիլյատորներ,
պատրաստուկներ ճարպազերծման համար,
պատրաստուկներ
հղկամշակման
համար,
պարֆյումերիային արտադրանք, եթերային
յուղեր, մաշքի խնամքի միջոցներ, քսուքներ,
կոսմետիկական լոսյոններ, օճառներ, շամ
պուններ, յուղեր մազերի համար, լոսյոններ
մազերի համար, ջելեր մազերի համար, լոգանքի
յուղեր, բացառությամբ բժշկական նպատակներ
համար նախատեսվածների. հոտազերծիչներ
և հակաքրտինքային միջոցներ անձնական
օգտագործման համար. ատամների մաքրող
միջոցներ, օգտագործման համար պատրաստի
հինա և կոնուսաձև փաթեթվածքով հինա,
ձեռքերի մաքրող միջոցներ, դեմքի մաքրող
միջոցներ, մազերի խնամքի և լավորակման
միջոներ,
ամոնիակի հիմքով մազերի ներ
կանյութեր։
____________________

(210) 20211135
(220) 20.05.2021
(730) «Հացառատ կաթ» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի
մարզ, ք, Գավառ, Բուռնազյան 14, AM
(540)
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դաս
29. սննդային սպիտակուցներ.
ջրիմուռների
սննդային
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ).
դոնդող.
սննդային
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս).
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային
կրեմ.
ձվի
սպիտակուց.
արյունախառն
երշիկ.
արգանակներ.
բաղադրություններ
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար.
պահածոյացված
մրգեր.
երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ.
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած
մանր վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն.
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ.
սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարա
պատ
մրգեր.
կրոկետներ.
անկենդան
խեցգետնանմաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան
խեցգետիններ. ձկան սուկի. շրդանային
մակարդներ. ջերմային մշակման ենթարկված
մրգեր.
մրգային
դոնդող.
պտղամիս.
միս. անկենդան ձուկ. սննդային դոնդող.
մսային դոնդող. որսամիս. կոճապղպեղի
մուրաբա. պահածոյացված սոյայի հատիկներ
սննդի համար. ճարպանյութեր սննդային
ճարպեր պատրաստելու համար. յուղային
խառնուրդներ
բուտերբրոդների
համար.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմարներ.
եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ.
բանջարեղենի
ապուրներ.
բանջարեղենի
հյութեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստներ
(անկենդան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ.
մարգարին. ցիտրուսային ջեմ. սննդային
ոսկրածուծ.
անկենդան
խեցեմորթներ.
անկենդան միդիաներ. արմավենու սննդային
յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի.
լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված սոխ.
պահածոյացված
ձիթապտուղ.
զեյթունի
սննդային
յուղ.
սննդային
ոսկրայուղ.
պեկտիններ խոհարարական նպատակների
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ.
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նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի
սննդային
ճարպ.
մրգային
աղցաններ.
անկենդան սարդինա ձուկ. անկենդան սաղմոն.
կենդանական սննդային ճարպեր. անկենդան
թյուննոս. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու
համար.
արևածաղկի
սննդային
յուղ.
ենթամթերքներ. պահածոյացված գետնասնկեր.
անկենդան ընտանի թռչուն. մրգակեղև.
ալգինատներ խոհարարական նպատակների
համար. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ.
պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի
հեղուկ
սննդային
յուղ.
պահածոյացված
լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք.
մրգային չիպսեր. անկենդան խխունջներ.
սպիրտի
մեջ
պահածոյացված
մրգեր.
սննդի համար պատրաստված ծաղկափոշի.
անկենդան
սղոցաձև
ծովամորեխներ.
պահածոյացված
ձուկ.
պահածոյացված
միս. անկենդան մանր ծովախեցգետիններ.
խխունջի ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած
սերուցք. խոզի միս. ուտելի թռչնի բներ.
ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի մեջ
օգտագործելու համար. մրգային պահածոներ.
մսի պահածոներ. կարտոֆիլի բլիթներ. աղը
դրած ձուկ. անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային
վարունգ). սննդի մեջ օգտագործվող շերամի
որդի թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ.
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի
մրգանույշ. թահինի. հումուս. պահածոյացված
ծովային ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ
մրգերի հիմքով. կտրված կաթ. կիմչի. սոյայի
կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. պահածոյացված
պղպեղ. արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան
մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
կոմպոտներ. խտացրած կաթ. թթվասեր.
կաթնաթթվային խմորումով եռացրած կաթ.
թթվեցրած կաթ. տոմատի մածուկ. դդմիկի
խավիար. բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի
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կաթ խոհարարական նպատակների համար.
նշի կաթ խոհարարական նպատակների
համար.
բրնձի
կաթ.
պահածոյացված
արտիճուկ.
կաթի
փոշի.
յակիտորի.
բուլգոգի.
շաքարապատված
ընկույզներ.
բուրավետացված
ընկույզներ.
մշակված
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ.
գուակամոլե. սոխի օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի
հյութ խոհարարական նպատակների համար.
սառեցումով չորացրած միս. վարսակի կաթ.
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով
չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի
սննդային յուղ. ուտելի մրջյունների թրթուրներ,
պատրաստված. ուտելի անկենդան միջատներ.
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի
հիմքով խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթդոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար.
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ).
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած
մրգային մածուկ. յուբա. սոյայի բլիթներ.
տոֆուի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով կամ
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր].
տեմպե.
սատե.
մշակված
բանջարեղեն.
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ.
անդույետ.
սպիտակ
պուդինգ.
կասուլե.
շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ.
օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով տոլմա.
բանջարեղենային խտածոներ սնունդ պատ
րաստելու
համար.
մրգային
խտածոներ
սնունդ
պատրաստելու
համար.
հացին
քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագարագար
խոհարարական
նպատակների
համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ.
կաթնաշոռ.
կաթնաթթվային
ըմպելիքներ.
չորացրած ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված
կոճապղպեղ. պահածոյացված կոճապղպեղ.
թթու դրած կոճապղպեղ:
____________________
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(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ,
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20211137
(220) 20.05.2021
(730) Գոռ Բրուտյան, Երևան 0010, Նոր Նորքի
զանգվ. 8, շ. 34, բն. 51, AM
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ՄԱՍ
№ 1

(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն:
____________________

(210) 20211138
(220) 20.05.2021
(730) Գոռ Բրուտյան, Երևան 0010, Նոր Նորքի
զանգվ. 8, շ. 34, բն. 51, AM
(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն:
____________________

(210) 20211139
(220) 20.05.2021
(730) Գոռ Բրուտյան, Երևան 0010, Նոր Նորքի
զանգվ. 8, շ. 34, բն. 51, AM
(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն:
____________________
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ՄԱՍ 1
№

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

06/1

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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