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320
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Տեղեկություններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20210909
(220) 28.04.2021
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.
Աբովյան, Կոտայքի 1/94, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման
ծառայություններ,
այն
է՝
ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20210925
(220) 28.04.2021
(730) «Իվենթ գրուփ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Չաուշի
պող. 50, AM
(540)

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

(210) 20210917
(220) 28.04.2021
(730) «Բիեռ Գարդեն» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Մաշտոցի 20/7, AM
(540)

(511)
դաս 41. զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
լողավազանների տրամադրում. սպորտային և
ֆիթնես-մարզումների ծառայություններ:
____________________

(210) 20210948
(220) 03.05.2021
(730) Նյուքուլ Բրավրզ Քոմփանի Լիմիթիդ, JO
(540)

(511)
դաս 5. խոնավածուծ բամբակ. պատրաս
տուկներ
կորյակային
հիվանդությունները
բուժելու համար. սպիրտ դեղագործական
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նպատակների համար. ձեռքերը լվանալու
հակամանրէային միջոցներ. ձեռքի մաքրող
միջոցներ (hand sanitizers). հակամանրէային
օճառներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ.
հականեխիչ
բամբակ.
Հականեխիչներ.
մանկական
կիսավարտիք-խանձարուրներ
(babies&#039; diaper pants/ babies&#039;
napkin-pants).
մանկական
խանձարուրներ
(babies` diapers / babies&#039; napkins).
լոգանքների
պատրաստուկներ
բժշկական
նպատակների համար. բարձիկներ կրծքով
կերակրելիս
օգտագործելու
համար.
հոտազերծիչներ, բացառությամբ մարդկանց
կամ կենդանիների համար նախատեսվածների
(deodorants (other than for human beings or
for animals)). հոտազերծիչներ հագուստի
կամ մանածագործվածքային արտադրանքի
համար (deodorants for clothing and textiles). ախտահանող օճառներ. ախտահանիչ
միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ
նպատակների
համար.
ախտահանիչ
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար.
լոսյոններ
դեղագործական
նպատակների
համար. սափրվելուց հետո օգտագործվող
բուժական լոսյոններ (medicated after- shave
lotions). մազերի բուժիչ լոսյոններ. բուժիչ
շամպուններ. բուժիչ օճառներ. արդուզարդի
բուժիչ պատրաստուկներ. հիգիենիկ սրբիչներ,
միջադիրներ (sanitary towels/ sanitary napkins /
sanitary pads):
____________________

(210) 20211015
(220) 07.05.2021
(730) «Արտին չիր» ՍՊԸ, ՀՀ, Արագածոտնի
մարզ, Արագածավան, գ. Արտենի 0505,
Երևան-Գյումրի մայրուղի շ/71, AM
(540)

(511)
դաս 29. չրեր:
____________________
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(210) 20211042
(220) 12.05.2021
(730) Դելլ Ինք., US
(540)

(511)
դաս 9. համակարգչային սարքավորումն եր.
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրեր.
համակարգչային սերվերներ. սեղանի համա
կարգիչներ. դյուրակիր համակարգիչներ. անձ
նական դյուրակիր համակարգիչներ. մասեր և
բաղադրամասեր համակարգիչների համար.
համակարգիչների մոնիտորներ. համակարգիչ
ների հիշողության բլոկներ. համակարգչային
գործառնական գրառված ծրագրեր. ներցանցա
յին համակարգչային սարքավորանք. ցանցային
մուտքի սերվերների համար համակարգչային
սարքավորանք. ցանցային տվյալների պահ
պանման սարքեր (NAS). գործառնական գրառ
ված ծրագրեր. պլանշետային համակարգիչներ.
անձնական համակարգիչներ. գրպանի համա
կարգիչներ. հեռուստատեսային մոնիտորներ.
տպիչներ. պատկերամուտներ (սարքավորանք
տեղեկատվության մշակման համար). ֆաքսի
միլային ապարատներ. համակարգչային դոկ
կայաններ (computer docking system). մարտկոց
ներ. լիցքավորող սարքեր. համակարգիչների
ձայնահաններ (ադապտերներ). ականջակալ
ներ. պրոյեկտորներ. բարձրախոսներ. հեռա
կառավարման անլար սարքեր այլ էլեկտրական,
էլեկտրոնային և մեխանիկական սարքերի կամ
համակարգերի աշխատանքի և կարգավիճակի
հեռավար դիտման և վերահսկման համար.
կոշտ սկավառակներ. խտասկավառակներ
կարդացող սարքեր. թվային (ձայնա-, տեսա-)
խտասկավառակներ
կարդացող
սարքեր.
օպտիկական սկավառակակիրներ. համակար
գիչներին կից սարքեր. ստեղնաշար. «մկնիկ»
տեսակի մանիպուլ յատորներ (կից սարքավո
րումն եր). պրոցեսորներ (տեղեկատվության
մշակման կենտրոնական բլոկներ). PCM սար
քեր անալոգային ազդանշանների թվայնեցման
համար. մոդեմն եր. սթրիմերներ. անձնական
համակարգիչների պլատաներ. հիշողության
քարտեր. սմարթ քարտեր. ինտերնետ ցանցի
հեռահաղորդակցային
պլատաներ.
հիշո
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ղության սարքեր. համակարգիչների համար
հավել յալ ընդարձակման սարքեր. հիշողու
թյան սարքերի պլատաներ. ինտեգրալ սխե
մաների չիպեր էլեկտրոնային հիշողության
համար. էլեկտրական մալուխներ. ձայնային
մալուխներ.
հեռահաղորդակցային մալուխ
ներ. ուժային մալուխներ. սնուցման մալուխ
ներ. մալուխային վարդակներ. հարմարիչներ
մալուխների համար. հարմարիչներ համառանց
քային մալուխների համար. գծային միացիչներ
(էլեկտրականություն). համառանցքային միա
ցիչներ. սնուցման վարդակներ. էլեկտրական
վարդակներ. էլեկտրահաղորդագծեր. էլեկտրա
կան միացիչներ. սեղմակներ (էլեկտրակա
նություն).
սպասարկման
համակարգչային
ծրագրեր. ծրագրային ապահովման փաթեթներ
համակարգիչների համար. տվյալների պահ
պանման սարքեր. տվյալների պահպանման
ապարատներ. տեղեկատվության մշակման
սարքեր. տեղեկատվության որոնման համա
կարգչային ծրագրեր. պրոցեսորներ տվյալների
մշակման համար. տեսապրոցեսորներ. պրոցե
սորներ ձայնի մշակման համար. պրոցեսորներ
խոսքի տեղեկատվության մշակման համար.
տեղեկատվության մշակման կենտրոնական
բլոկեր. տվյալների ցանցեր, հաշվարկային
ցանցեր. համակարգչային ցանցեր. տվյալների
փոխանցման ցանցեր. համակարգիչների հիշո
ղություն. էլեկտրոնային հիշողություն. սկավա
ռակների տեսքով հիշողություն. հիշողության
արտաքին կրիչներ շարժական հեռախոսների
համար. համակարգիչների հիշողության բլոկ
ներ. տեղեկատվության պահպանման օպտիկա
կան կրիչներ. տվյալների պահպանման սարքեր.
տեղեկատվության մշակման ծրագրային ապա
հովում. շուկայական տեղեկատվության մշակ
ման համակարգչային ծրագրեր. համացանցով
տեղեկատվության
տրամադրման
համա
կարգչային ծրագրեր. հեռահաղորդակցական
ցանցերով տեղեկատվության տրամադրման
համակարգչային ծրագրեր. տվյալների պահ
պանման պահուստային բլոկներ. համակարգիչ
ների համար ծրագրային ապահովում. ցանցի
կառավարման համակարգչային ծրագրեր.
կապի ապահովման համակարգչային ծրագ
րեր. ցանցի մուտքի ապահովման սերվերա
յին գործառնական համակարգչային ծրագրեր.
փաստաթղթերի շրջանառության կառավար
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ման համակարգչային ծրագրեր. հիշող սարքեր.
համակարգչային տվյալների պահպանման
համար սարքեր. համակարգչային ծրագրերի
պահպանման սարքեր. փաստաթղթերի շրջա
նառության
կառավարման
համակարգերի
անձնական համակարգիչների համակարգ
չային կիրառական ծրագրեր. տեղակայման
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման
նպատակով համակարգչային ծրագրեր. շուկա
յական տեղեկատվության վերլուծության համար
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային
ցանցում տեղեկատվության որոնման և հայտ
նաբերման համար համակարգչային ծրագրեր.
տվյալների և տեղեկատվության որոնման հնա
րավորությամբ տվյալների հիմն ապաշարների
ստեղծման նպատակով համակարգչային ծրագ
րեր. ամպային հաշվարկման ծառայությունների
համար կիրառական ծրագրեր. համակարգ
չային ծրագրեր համակարգչի ինտերֆեյսների
համար. համակարգչային ծրագրեր դեպի
սերվերներ մուտքի ապահովման հավելված
ների կառավարման և վերահսկման համար.
համակարգչային ծրագրեր նախագծերի կառա
վարման համար. համակարգչային ծրագրերի
հավելվածքներ. համակարգչային ծրագրերի
ներբեռնվող հավելվածներ. տեղեկատվատեխ
նիկական և տեսաձայնային սարքավորանք.
տեղեկատվության կրիչներ.
դաս 37. համակարգիչների տեղադրում,
սպասարկում և վերանորոգում.
տվյալների
հաղորդման ցանցերի սպասարկում և վերա
նորոգում. սարքավորումն երի տեխնիկական
սպասարկում և վերանորոգում տվյալների
մաշկման սարքերի համար. հիշող սարքերի
տեղադրում. էլեկտրոնային արդյունաբերա
կան սարքավորումն երի վերանորոգում. համա
կարգչային
համակարգերի
տեղադրում.
գործիքների
տեխնիկական
սպասարկում
և վերանորոգում.
համակարգչային ցանցի
տեղադրում. համակարգչային սարքավորում
ների արդիականացում. կապի ցանցի սար
քերի տեղադրում. համակարգչային ցանցերի
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում.
տվյալների հաղորդման ցանցերի սարքավո
րումն երի տեղադրում. գրասենյակային սար
քավորումն երի և տեխնիկայի տեղադրում,
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
համակարգչային համակարգերի սարքավո
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րանքի տեղադրում.
համակարգչայնացված
տեղեկատվական համակարգերի տեղադրում.
կապի համակարգերի տեխնիկական սպա
սարկում և վերանորոգում. խորհրդատվա
կան ծառայություններ, որոնք վերաբերվում են
տեսաձայնային տեխնիկայի տեղադրմանը.
խորհրդատվական ծառայություններ, որոնք
վերաբերվում են կապի սարքավորումն երի
տեղադրմանը. խորհրդատվական ծառայու
թյուններ, որոնք վերաբերվում են անվտան
գության
սարքերի
և
անվտանգության
սարքավորումն երի ապահովման տեղադրմանը.
խորհրդատվական ծառայություններ, որոնք
վերաբերվում են մեխանիկական և էլեկտրա
կան սարքավորումն երի տեխնիկական սպա
սարկմանը և վերանորոգմանը. վերանորոգման
հարցերով տեղեկատվության տրամադրում.
պահպանական համակարգերի տեխնիկական
սպասարկմանը վերաբերվող տեղեկատվության
տրամադրում. պահպանական համակարգերի
տեղադրմանը վերաբերվող տեղեկատվության
տրամադրում. անկիզելի պահարանների տեխ
նիկական սպասարկմանը և վերանորոգմանը
վերաբերվող տեղեկատվության տրամադրում.
տպագրական մեքենաների սպասարկմանը և
վերանորոգմանը վերաբերվող տեղեկատվու
թյան տրամադրում. հեռահաղորդակցական
մեքենաների և ապարատների սպասարկմանը
և վերանորոգմանը վերաբերվող տեղեկատվու
թյան տրամադրում. գրասենյակային սարքա
վորումն երի և ապարատների սպասարկմանը
և վերանորոգմանը վերաբերվող տեղեկատվու
թյան տրամադրում. խորհրդատվություն համա
կարգիչների տեղադրման հարցերով.
դաս 42. համակարգչային ծառայություն
ներ. տվյալների պահեստային հեռապատճեն
ծառայություններ.
ներկառուցված
ման
ծրագրերի տեղակայում. ծրագրային ապահով
ման մշակում, զարգացում և շահագործում.
ծրագրային ապահովման տեղակայում, վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
խորհրդատվություն և խորհուրդներ համա
կարգչային ծրագրերի և համակարգչային սար
քավորանքի հարցերով. խորհրդատվություն
համակարգչային սարգավորումն երի և համա
կարգչային ծրագրային ապահովման բնագա
վառում. խորհրդատվություն համակարգչային
տեխնիկայի մշակման և զարգացման ոլորտում.
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համակարգչային
տեխնիկայի
հարցերով
խորհրդատվություն և խորհուրդներ. համա
կարգչային համակարգերի հարցերով խորհր
դատվություն. համակարգչային համակարգերի
մշակման հարցերով խորհուրդներ. համակարգ
չային տեխնիկայի մշակման հարցերով խոր
համակարգչային
ծրագրային
հուրդներ.
ապահովման տեխնիկական սպասարկում.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ապահո
վում. խորհրդատվություն ցանցի և հավելված
ների ոլորտում «ամպային» հաշվարկման
համար. «ամպային» հաշվարկման ծառայու
թյուններ. խորհրդատվություն համակարգչա
յին սարքավորանքի և ծրագրային ապահովման
ոլորտում. համակարգչային ծրագրերի ապա
հովման զարգացում, ծրագրավորում և շահա
համակարգչային
ծրագրերի
գործում.
շահագործում ցանցում. համակարգչային տեխ
նիկայի մշակում և զարգացում. համակարգչա
յին ցանցերի ծառայություններ. համակարգչային
ծրագրային ապահովման մշակում երրորդ
անձանց համար. համակարգչային ծրագրային
ապահովման մշակում, սպասարկում, վարձույթ
և արդիականացում. համակարգչային ծրագրա
յին ապահովման տեղակայում, տեխնիկական
սպասարկում, վերանորոգում և սպասարկում.
համակարգչային ծրագրային ապահովման
տեղակայմանը և տեխնիկական սպասարկ
մանը վերաբերվող տեխնիկական խորհրդատ
համակարգչային
ծրագրային
վություն.
ապահովմանը և համակարգչային տեխնիկայի
հետ կապված անսարքությունների որոնում և
վերացում. տվյալների տեղափոխման ծառայու
թյուններ. տեղեկատվական տեխնոլոգիային
վերաբերվող տեխնիկական խորհրդատվու
թյուն. ճարտարապետությանը և տեղեկատվա
տեխնոլոգիայի
ենթակառուցվածքին
կան
վերաբերվող խորհրդատվական և տեղե
կատվական ծառայություններ. համակարգչա
յին ծրագրային ապահովման նախագծերի
մշակում և զարգացում. համակարգչային սար
քավորումն երի ճարտարապետության մշակում
և զարգացում. հարթակների տեղադրում
ինտերնետում.
ծրագրային
ապահովման
ծրագրավորում
ինտերնետ
հարթակների
համար. գլխավոր էջերի և ինտերնետ կայքերի
մշակմանը վերաբերվող խորհրդատվություն
ներ. տվյալների վերականգնում. տվյալների
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կոդավորման և կոդազերծման ծառայություն
ներ. տեղեկատվության, հաղորդագրություն
ների և տվյալների կոդավորում, կոդազերծում և
նույնականացում. էլեկտրոնային տեղեկատվու
թյան պաշտպանական համակարգերի մշակում
և զարգացում. համակարգչային անվտանգու
թյան ոլորտում խորհրդատվություն. ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. վիր
տուալ համակարգչային միջավայրի տրա
մադրում
«ամպային»
հաշվարկման
ծառայությունների միջոցով.
հավելվածների
մուտքի տրամադրում, մասնավորապես համա
կարգչային ծրագրերի ապահովման համար
հավելվածների տեղադրում երրորդ անձանց
համար. համակարգչային ապահովման համար
վեբ-կայքերի միջոցով հասանելի չբեռնվող
ծրագրերի
ժամանակավոր
օգտագործման
տրամադրում. համակարգչային ծրագրային
ապահովման, համակարգչային համակարգերի
և համակարգչային ցանցերի մշակման և զար
գացման մասին տեղեկատվության տրա
մադրում. հարթակ որպես ծառայություն (PaaS).
համակարգչային տեխնիկայի մշակում և զար
գացում. վիրտուալ համակարգչային համակար
գերի տրամադրում «ամպային» հաշվարկման
ծառայությունների միջոցով. հաշվարկման,
ալգորիտմի և ծրագրային ապահովման մեթոդ
ների զարգացում և փորձարկում. համակարգիչ
փորձարկում.
համակարգչային
ների
տեխնիկայի փորձարկում. համակարգչային
ծրագրերի փորձարկում. ծրագրային ապահով
ման փորձարկում. համակարգչային սարքավո
րումն երի
փորձարկում.
տեղեկատվության
մշակման էլեկտրոնային համակարգերի փոր
ձարկում. համակարգչային համակարգերի
մոնիտորինգ. ցանցի համակարգերի մոնիտո
րինգ. հեռակա հասանելիության համակարգ
չային
համակարգերի
մոնիտորինգ.
համակարգչային ախտորոշման ծառայություն
ներ. ծրագրային ապահովմանը վերաբերվող
խորհրդատվական և տեղեկատվական ծառա
յություններ. համակարգիչներին կից սարքերին
վերաբերվող խորհրդատվական և տեղեկատ
վական ծառայություններ. տեղեկատվական
տեխնոլոգիային վերաբերվող տեղեկատվական
ծառայություններ. տեխնոլոգիական տեղեկատ
վության
տրամադրման
ծառայություններ.
համակարգչային ցանցերի և սերվերների
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համար գործառնական ծրագրերի մշակում և
զարգացում. լիցքավորող սարքավորանքի և
մեքենաների կառավարման նպատակով համա
կարգչային ծրագրերի տեխնիկական սպասար
կում. տվյալների մուտքի և կառավարման
համար ծրագրային ապահովման մշակում և
զարգացում.
համակարգիչների
վարձույթ.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին վերա
բերվող տեղեկատվության տրամադրում. տեղե
կատվական տեխնոլոգիաներին վերաբերվող
տեղեկատվության հավաքում. տվյալների մշակ
ման համակարգերի վարձույթ. համակարգչա
յին
ծրագրային
ապահովման
վարձույթ.
համակարգչային ծրագրերի վարձույթ. համա
կարգչային
սարքավորումն երի
վարձույթ.
համակարգիչների վարձակալություն. հաշ
վարկման տեխնիկայի վարձույթ. համակարգ
սարքավորումն երի
վարձույթ.
չային
համակարգիչների մուտքի վարձույթ. համա
կարգիչների ժամանակավոր մուտքի վարձույթ.
տվյալների պահպանում. էլեկտրոնային տես
քով տվյալների պահպանում. տվյալների բազ
մացման և փոխակերպման, ինչպես նաև
տեղեկատվության կոդավորման ծառայություն
ներ. տվյալների պահպանության ծառայություն
ներ (ներցանցային էկրաններ). համակարգչային
ծրագրերի կազմում տեկեկատվության մշակ
ման համար. հեռահաղորդակցական ցանցերի
տեխնիկական մշակում և կազմում. հեռահա
ղորդակցական սարքավորումն երին վերաբեր
վող մշակման և կազմման ծառայություններ.
առցանց վեբ-կայքերի կազմում, մշակում, զար
գացում և տեխնիկական սպասարկում երրորդ
անձանց համար. համակարգիչներին վերաբեր
վող տեխնիկական խորհրդատվություն. տեղե
կատվության
մշակմանը
վերաբերվող
տեխնիկական խորհուրդներ. էլեկտրոնային
տեսքով տեղեկատվության և տվյալների ժամա
նակավոր
պահպանում.
համակարգչային
համակարգերի վերլուծություն. տեխնիկական
տեղեկատվության վերլուծության վերաբերյալ
ծառայություններ. համակարգչային ծրագրա
յին ապահովման համար հավելվածների մշա
կում. համակարգչային ծրագրային ապահովման
հավելվածների տեղակայում և կարգավորում.
վեբ-կայքերի զարգացման ծրագրեր. համա
կարգչային ցանցերի և սերվերների համար
ծրագրային
ապահովման
գործառնական
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ծրագրավորում.
ենթակառուցվածք
որպես
ծառայություն (IaaS). տվյալների պահպանման
համակարգերի մշակում և զարգացում. համա
կարգչային անվտանգությանը և համակարգիչ
ների աշխատանքի խափանման ռիսկերի
կանխմանը վերաբերվող համակարգչային
ծրագրային ապահովման տեխնիկական սպա
սարկում. համակարգչային անվտանգությանը
և համակարգիչների աշխատանքի խափանման
ռիսկերի կանխմանը վերաբերվող համակարգ
չային ծրագրային ապահովման արդիականա
ցում. համակարգիչների կոշտ սկավառակի
տվյալների պահեստային պատճենման ծառա
յություններ. տեղեկատվության անվտանգու
թյուն, պաշտպանություն և վերականգնում.
համացանցում անվտանգության ապահովման
ծրագրերի մշակում և զարգացում. էլեկտրոնա
տեղեկատվության
պաշտպանության
յին
համար
համակարգչային
ծրագրավորման
ծառայություններ. էլեկտրոնային տեղեկատվու
թյան պաշտպանության համակարգերի մշա
և
զարգացում.
համակարգիչների
կում
անվտանգության ապահովման ծառայություն
ներ ցանց անօրինական մուտք գործելու դեմ.
համակարգչային ցանցեր, համակարգչային
մուտք և ավտոմատացված գործառնություններ
անվտանգության ապահովման ծառայություն
ների տրամադրում. խորհրդատվության, խոր
հուրդների և տեղեկատվության տրամադրում
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում:
____________________

(210) 20211163
(220) 25.05.2021
(730) Քինգսթըն Թիքնոլըջի Քորփորեյշն, US
(540)

(511)
դաս 9. պինդմարմնային կուտակիչներ
տվյալների
պահման
համար
(SSD),
կամայական
մուտքի
հնարավորությամբ
դինամիկ հիշող սարքերի (DRAM) հիշողության
մոդուլներ համակարգիչների և խաղային
համակարգերի
համար,
հիշողության

07/2

ՄԱՍ
№ 1

քարտերի ընթերցման սարքեր, ՀՀԴ (USB)
ֆլեշ-կրիչներ, ֆլեշ-հիշողության սարքեր, այդ
թվում՝ SD հիշողության քարտեր ու microSD
հիշողության քարտեր և համակարգչային ու
ծրագրային հիշողության այլ արտադրանք և
սարքեր. համակարգչային սարքավորանք, այն
է՝
արտադրողականության բարելավման և
հիշողության ընդլայնող լրացուցիչ հարթակներ
համակարգիչների համար:
____________________

(210) 20211239
(220) 04.06.2021
(730) «Էմ Էյչ Փրոփերտիս» ՍՊԸ, Երևան, 0010,
Ագաթանգեղոսի 2, AM
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործարարության
կառավարում.
կազմակերպում.
վարչարա
րություն. գրասենյակային ծառայություններ.
դաս
41.
կրթություն.
ուսումնական
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ.
մարզական և մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում.
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.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________
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(210) 20211246
(220) 07.06.2021
(730) Մայլն Ինք., US
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
սրտանոթային, աղեստամոքսային, նյարդա
բանական, շնչառական, հոգեկան, ալերգիկ,
մաշկային, թոքային, նյութափոխանակության,
մկանային,
էրեկտիլային
դիսֆունկցիայի,
վարակային և բորբոքային հիվանդությունների,
քաղցկեղի, դիաբետի, ցրված սկլերոզի բուժման
համար. բերանային հակաբեղմնավորիչներ։
____________________

(210) 20211251
(220) 08.06.2021
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի
գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի.
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ.
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային
ըմպելիքներ:
____________________
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(210) 20211280
(220) 10.06.2021
(730) «Ադանաս» ՍՊԸ, Երևան, Միքայելյան
78/1, AM
(540)

(511)
դաս 3. պատրաստուկներ սպիտակեղենին
փայլ հաղորդելու համար. օսլա (ապրետուր).
կարմիր կրոկուս ողորկման համար. օճառներ.
գործվածքների երանգները վերականգնող
օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի համար.
էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. օճառներ
սափրվելու համար. աղեր սպիտակեցման
համար.
սոդա
սպիտակեցման
համար.
պատրաստուկներ լվացքի համար. օսլա
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար.
մետաղների
կարբիդներ
(հղկանյութեր).
սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյութեր). հրաբխային
մոխիր մաքրման համար. կոշիկի քսուքներ.
պատրաստուկներ
ողորկման
համար.
կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ մանրահատակի
համար. ողորկելու մոմեր. ներկանյութեր
զուգարանի ջրի համար. կորունդ (հղկանյութ).
մաքրող կավիճ. բծերը հանելու միջոցներ.
քսուքներ ողորկման համար. լվացքի սոդա
մաքրելու համար. մոմեր, կրեմներ կաշվի
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների
համար
օգտագործվողների.
լուծույթներ
մաքրելու համար. ալմաստի փոշի (հղկանյութ).
կենցաղային հակաստատիկներ. զմռնիտի
թուղթ. պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու
համար. զմռնիտի կտորներ. պատրաստուկներ
գունազերծման համար. պատրաստուկներ
արծնուկը հեռացնելու համար. ժավելաջուր.
օճառածառի կեղև լվացքի համար. զմռնիտ.
պատրաստուկներ լվացքը թրջելու համար.
պատրաստուկներ
մաքրելու
համար.
սպիտակեցնող
պատրաստուկներ
լվացքի
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համար. դիմապակիները մաքրելու հեղուկներ
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների,
համար.
պատրաստուկներ
գործվածքները
կոկելու (օսլայելու) համար. պատրաստուկներ
պատի պաստառները մաքրելու համար.
ողորկման
թուղթ.
ապակե
հղկաթուղթ.
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի
բուրավետացման համար. հատով օճառներ
հարդարանքի համար. սոդայի մոխրաջուր.
հղկապաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյութով.
հղկանյութեր.
հղկաթուղթ.
անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց).
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար.
կենցաղային քիմիական գունաբացող նյութեր
սպիտակեղենի
համար.
պատրաստուկներ
ներկերը հեռացնելու համար. պատրաստուկներ
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու համար.
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող
միջոցներ). սահումը կանխող մոմ հատակի
համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք
կանխում են սահելը. սեղմված օդով բալոններ
մաքրման և փոշու հեռացման համար. լվացող
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու
համար. խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող
մեքենաների համար. օդի բուրավետիչներ.
գուտալին (կոշիկի քսուք). մոմ հատակի համար.
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ
մաքրելու համար. սպիտակեցնող (գունազրկող)
միջոցներ կենցաղային նպատակների համար.
լվացքի
անձեռոցիկներ
գունաթափումը
կանխելու
համար.
չորացնող
հակա
ստատիկ անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար.
օսլա
(ապրետուր).
կարմիր
կրոկուս
ողորկման համար. օճառներ. գործվածքների
երանգները վերականգնող օճառներ. լեղակ
սպիտակեղենի համար. էսենցիա (բնահյութ)
բադիանից. օճառներ սափրվելու համար. աղեր
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար.
օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար.
մետաղների
կարբիդներ
(հղկանյութեր).
սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյութեր). հրաբխային
մոխիր մաքրման համար. կոշիկի քսուքներ.
պատրաստուկներ
ողորկման
համար.
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կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ մանրահատակի
համար. ողորկելու մոմեր. ներկանյութեր
զուգարանի ջրի համար. կորունդ (հղկանյութ).
մաքրող կավիճ. բծերը հանելու միջոցներ.
քսուքներ ողորկման համար. լվացքի սոդա
մաքրելու համար. մոմեր, կրեմներ կաշվի
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների
համար
օգտագործվողների.
լուծույթներ
մաքրելու համար. ալմաստի փոշի (հղկանյութ).
կենցաղային
հակաստատիկներ.
զմռնիտի
թուղթ. պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու
համար. զմռնիտի կտորներ. պատրաստուկներ
գունազերծման համար. պատրաստուկներ
արծնուկը հեռացնելու համար. ժավելաջուր.
օճառածառի կեղև լվացքի համար. զմռնիտ.
պատրաստուկներ լվացքը թրջելու համար.
պատրաստուկներ
մաքրելու
համար.
սպիտակեցնող
պատրաստուկներ
լվացքի
համար. դիմապակիները մաքրելու հեղուկներ
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների,
համար.
պատրաստուկներ
գործվածքները
կոկելու (օսլայելու) համար. պատրաստուկներ
պատի պաստառները մաքրելու համար.
ողորկման
թուղթ.
ապակե
հղկաթուղթ.
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի
բուրավետացման համար. հատով օճառներ
հարդարանքի համար. սոդայի մոխրաջուր.
հղկապաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյութով.
հղկանյութեր.
հղկաթուղթ.
անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց).
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար.
կենցաղային քիմիական գունաբացող նյութեր
սպիտակեղենի
համար.
պատրաստուկներ
ներկերը հեռացնելու համար. պատրաստուկներ
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու համար.
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող
միջոցներ). սահումը կանխող մոմ հատակի
համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք
կանխում են սահելը. սեղմված օդով բալոններ
մաքրման և փոշու հեռացման համար. լվացող
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու

12
12

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.07.2021

համար. խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող
մեքենաների համար. օդի բուրավետիչներ.
գուտալին (կոշիկի քսուք). մոմ հատակի համար.
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ
մաքրելու համար. սպիտակեցնող (գունազրկող)
միջոցներ կենցաղային նպատակների համար.
լվացքի
անձեռոցիկներ
գունաթափումը
կանխելու համար. չորացնող հակաստատիկ
անձեռոցիկներ.
դաս 21. լաթեր մաքրություն անելու համար.
սպունգներ հարդարանքի համար. բռնիչներ
սպունգների համար. լաթեր կահույքի փոշին
մաքրելու համար. բարձիկներ մաքրելու համար.
սպունգներ
տնտեսական
նպատակների
համար. փոշի մաքրելու լաթեր. լաթեր հատակ
լվանալու համար. հղկանյութով սպունգներ
կաշին մաքրելու համար. դիմահարդարման
սպունգներ. լաթեր ողորկման, փայլեցման
համար. ամանեղեն լվանալու լաթեր.
դաս 35. վերը նշված ապրանքների
մանրածախ և մեծածախ առևտուր:
____________________

(210) 20211281
(220) 10.06.2021
(730) «Ադանաս» ՍՊԸ, Երևան, Միքայելյան
78/1, AM
(540)

(511)
դաս 3. պատրաստուկներ սպիտակեղենին
փայլ հաղորդելու համար. օսլա (ապրետուր).
կարմիր կրոկուս ողորկման համար. օճառներ.
գործվածքների
երանգները
վերականգնող
օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի համար.
էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. օճառներ
սափրվելու համար. աղեր սպիտակեցման
համար.
սոդա
սպիտակեցման
համար.
պատրաստուկներ
լվացքի
համար.
օսլա
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար.
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մետաղների
կարբիդներ
(հղկանյութեր).
սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյութեր). հրաբխային
մոխիր մաքրման համար. կոշիկի քսուքներ.
պատրաստուկներ
ողորկման
համար.
կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ մանրահատակի
համար. ողորկելու մոմեր. ներկանյութեր
զուգարանի ջրի համար. կորունդ (հղկանյութ).
մաքրող կավիճ. բծերը հանելու միջոցներ.
քսուքներ ողորկման համար. լվացքի սոդա
մաքրելու համար. մոմեր, կրեմներ կաշվի
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ
արդյունաբերական և բժշկական նպատակ
ների համար օգտագործվողների. լուծույթներ
մաքրելու համար. ալմաստի փոշի (հղկանյութ).
կենցաղային հակաստատիկներ. զմռնիտի
թուղթ. պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու
համար. զմռնիտի կտորներ. պատրաստուկներ
գունազերծման համար. պատրաստուկներ
արծնուկը հեռացնելու համար. ժավելաջուր.
օճառածառի կեղև լվացքի համար. զմռնիտ.
պատրաստուկներ լվացքը թրջելու համար.
պատրաստուկներ
մաքրելու
համար.
սպիտակեցնող
պատրաստուկներ
լվացքի
համար. դիմապակիները մաքրելու հեղուկներ
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների,
համար. պատրաստուկներ գործվածքները
կոկելու (օսլայելու) համար. պատրաստուկներ
պատի պաստառները մաքրելու համար.
ողորկման
թուղթ.
ապակե
հղկաթուղթ.
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի
բուրավետացման համար. հատով օճառներ
հարդարանքի համար. սոդայի մոխրաջուր.
հղկապաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյութով.
հղկանյութեր.
հղկաթուղթ.
անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց).
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար.
կենցաղային քիմիական գունաբացող նյութեր
սպիտակեղենի համար. պատրաստուկներ
ներկերը հեռացնելու համար. պատրաստուկներ
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու համար.
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող
միջոցներ). սահումը կանխող մոմ հատակի
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համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք
կանխում են սահելը. սեղմված օդով բալոններ
մաքրման և փոշու հեռացման համար. լվացող
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու
համար. խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող
մեքենաների համար. օդի բուրավետիչներ.
գուտալին (կոշիկի քսուք). մոմ հատակի համար.
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ
մաքրելու համար. սպիտակեցնող (գունազրկող)
միջոցներ կենցաղային նպատակների համար.
լվացքի
անձեռոցիկներ
գունաթափումը
կանխելու համար. չորացնող հակաստատիկ
անձեռոցիկներ.
դաս 21. լաթեր մաքրություն անելու համար.
սպունգներ հարդարանքի համար. բռնիչներ
սպունգների համար. լաթեր կահույքի փոշին
մաքրելու համար. բարձիկներ մաքրելու համար.
սպունգներ
տնտեսական
նպատակների
համար. փոշի մաքրելու լաթեր. լաթեր հատակ
լվանալու համար. հղկանյութով սպունգներ
կաշին մաքրելու համար. դիմահարդարման
սպունգներ. լաթեր ողորկման, փայլեցման
համար. ամանեղեն լվանալու լաթեր.
դաս 35. վերը նշված ապրանքների
մանրածախ և առևտուր:
____________________

(210) 20211282
(220) 10.06.2021
(730) «Ադանաս» ՍՊԸ, Երևան, Միքայելյան
78/1, AM
(540)

(511)
դաս 35. ապրանքների ցուցադրում.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
համար.
սպառողներին
առևտրային
տեղեկատվության և խորհուրդների տրամա
դրում ապրանքների և ծառայությունների
ընտրության հարցում. գնման պատվերների
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մշակման
գործընթացների
կառավա
րում.
սպիտակեցնող
պատրաստուկների
և լվացքի համար այլ նյութերի, մաքրման,
ողորկման, ճարպազերծման և հղկամշակման
համար
պատրաստուկների,
տնտեսական
նպատակների
համար
սպունգների,
խողանակների, մաքրություն անելու համար
լաթերի մանրածախ և մեծածախ առևտուր:
____________________

(210) 20211294
(220) 11.06.2021
(730) Ասփեն Գլոբալ Ինքորփորեյթիդ, MU
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և նյութեր։
____________________

(210) 20211315
(220) 16.06.2021
(730) «Բերբերյան» ՍՊԸ, Երևան, Կենտրոն
թաղ., Մաշտոցի պող., շ. 2, բն. 29, AM
(540)

(511)
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճանքի
(ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորումն երի վարձույթ.
համերգավարների ծառայություններ. կինոս
տուդիաների ծառայություններ. կրկեսային
կատարումն երի ներկայացում. մրցույթների
կազմակերպում (ուսումն ական կամ զվար
ճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս
տիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ
շոու- ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտ
ների տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղոր
դումն եր. տեքստային նյութերի հրապարակում,
բացառությամբ գովազդային նյութերի. կրթա
դաստիարակչական
ծառայություններ.
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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 ներկայացումն եր. երաժշ
տասրահների ներկայացումն եր. նվագախմբերի
ծառայություններ. թատերական ներկայացում
ներ. շոուների արտադրություն. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդումն 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). կոլոքվիումն 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 մարզումն եր). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
թատերականացված ներկայացումն եր. կինո
թատրոնների ծառայությունների տրամադ
րում. նախադպրոցական հաստատություններ
(կրթություն). սպորտային մրցումն երի կազ
մակերպում. ժամանցային հանդիպումն երի
ծրագրերի կազմում. գործնական հմտություն
ների ուսուցում (ցուցադրություն). թանգա
րանների ծառայություններ (շնորհանդեսներ,
ցուցահանդեսներ). ձայնագրությունների ստու
դիաների ծառայություններ. հանգստի վերա
բերյալ
տեղեկատվության
տրամադրում.
ստորջրյա սուզման հանդերձանքի վարձույթ.
սաքավորումն երի
վարձույթ,
սպորտային
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բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների.
մարզադաշտերի սարքավորումն երի վարձույթ.
տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսա
ֆիլմերի վարձույթ. սեմինարների կազմակեր
պում և անցկացում. սպորտային ճամբարների
ծառայություններ. գիտաժողով
ն երի (սիմպո
զիումն երի) կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային միջոցառումն երի ժամկետների
պլանավորում. կրթության գիշերօթիկ դպրոց
ներ. վարպետաց դասերի կազմակերպում և
անցկացում (ուսուցում). գեղեցկության մրցույթ
ների կազմակերպում. ներկայացումն երի տոմ
սերի ամրագրում. կրկնօրինակում. կրոնական
կրթություն. վիճակախաղերի կազմակերպում.
պարահանդեսների կազմակերպում. ներկայա
ցումն երի կազմակերպում (իմպրեսարիոների
ծառայություններ). խաղադահլիճների ծառա
յությունների տրամադրում. ձայնային սարքա
վորումն 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. հրապարակումն 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
պարակումն երի տրամադրում. լուսանկար
չական ռեպորտաժներ. լուսանկարչություն.
մասնագիտական կողմն 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
կումն երի
մանրակերտում,
բացառությամբ
գովազդայինների. նորաձևության ցուցադրու
թյան կազմակերպում ժամանցի նպատակով.

15
15

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.07.2021

մարզիչների, դասուսույցների ծառայություն
ներ (ուսուցում). սպորտային հրապարակների
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ.
բանավոր թարգմանություններ. անհատա
կան մարզիչների ծառայություններ. ֆիթնես
դասերի 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 ֆորումն 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 ակվարիումն 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
տրամադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառումն երի համար. լուսատեխնիկների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
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նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ:
____________________

(210) 20211335
(220) 18.06.2021
(730) Պարֆյում Ֆրենսիս Քուրքջյան, FR
(540)

(511)
դաս 3. օճառներ. պարֆյումերիային
արտադրանք. օծանելիք. եթերային յուղեր.
կոսմետիկական
միջոցներ.
լոսյոններ
մազերի համար. հոտազերծիչներ անձնական
օգտագործման
համար
(պարֆյումերիա).
ատամնափոշիներ.
օդի
բուրավետիչներ.
բուրավետ ջուր. նարդոսի ջուր. հարդարանքի
ջուր. ծաղիկների էքստրակտներ. հիմքեր
ծաղկային օծանելիքների համար. բուրավետ
յուղեր. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ
միջոցների համար. համպար (պարֆյումերիա).
մուշկ. բուրավետ փայտանյութ. հոտավետ
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. խունկ.
գունազրկող միջոցներ և այլ նյութեր լվացքի
համար. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
լվացքի համար. մաքրող. ողորկող. ջնջող և
հղկող պատրաստուկներ. հոտավետ (բուրավետ)
նյութեր
սպիտակեղենի
բուրավետացման
համար:
____________________

(210) 20211363
(220) 22.06.2021
(730) «Նատեքս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0051,
Խաչատրյան փ., տուն 103, AM
(540)
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(511)
դաս
35.
մանկական,
կանացի
և
տղամարդու
հագուստի,
պայուսակների,
կոշկեղենի, զարդերի, ակնոցների, շարֆերի,
գլխարկների,
ձեռնոցների,
գոտիների,
խաղալիքների,
օծանելիքի,
կոսմետիկայի,
կտորների, տնային պարագաների, այդ թվում՝
վարագույրների,
սրբիչների,
սփռոցների,
անկողնային սպիտակեղենի, գործվածքեղենի
մանրածախ և մեծածախ առևտուր:
____________________

(210) 20211367
(220) 23.06.2021
(730) Պատրիկ Աբնուսի, Երևան, Լեոյի 1, բն.
147, AM
(540)

(511)
դաս 20. աթոռներ. պառկելաթոռներ.
բազկաթոռներ. թիկնաթոռներ. բացովի թեթև
բազկաթոռներ. աթոռակներ. նստարաններ
(կահույք). գրասեղաններ (կահույք). սեղան
ներ. սպասարկման սեղաններ. մետաղա
կան սեղաններ. կահավորաք (կահույք).
գրասենյակային կահույք. դպրոցական կահույք.
մետաղական կահույք. կարճ ոտիկներ կահույքի
համար.
դաս 35. աթոռների, պառկելաթոռների,
բազկաթոռների, թիկնաթոռների, բացովի թեթև
բազկաթոռների, աթոռակների, նստարան
ների (կահույքի), գրասեղանների (կահույքի),
սեղանների,
սպասարկման
սեղանների,
մետաղական
սեղանների,
կահավորաքի
(կահույքի), գրասենյակային կահույքի, դպրո
ցական կահույքի, մետաղական կահույքի,
կարճ ոտիկներով կահույքի համար մանրածախ
ևմեծածախ առևտուր:
____________________

(210) 20211381
(220) 25.06.2021
(730) Անհատ Ձեռնարկատեր Արթուր Հովհան
նիսյան, Երևան, Աջափնյակ, Նազարբեկյան
թաղ. 44 20, AM
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(540)

(511)
դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ ոռոգ
ման համար. ջերմային կուտակիչներ. ացե
տիլենային
այրոցներ.
ացետիլենային
գեներատորներ. ացետիլենային լամպեր. օդա
քաշ թասակներ. լուսավորող համակարգեր
թռչող ապարատների համար. խուղակային
վառարաններ. ապարատներ օդի հոտազերծ
ման համար. սարքվածքներ օդի սառեցման
համար. զտիչներ օդորակման համար. օդաջե
ռուցիչներ. օդային չորուցիչներ. օդորակման
կայանքներ. օդի զտման տեղակայանքներ.
տաք օդով աշխատող ջեռուցման սարքեր. սար
քավորանք տաք օդով բաղնիքների համար.
շփական բռնկորդներ գազային վառիչների
համար. գազային վառիչներ. վառիչներ. լամ
պանոթներ. էլեկտրական լամպերի անոթներ.
աղեղային լամպեր. էլեկտրական լամպեր. հիմ
նակմախքներ վառարանների համար. սառնա
պահարաններ. լապտերներ տրանսպորտային
միջոցների համար. ցոլալապտերներ մեքենա
ների համար. սառեցնող բաքեր վառարանների
համար. վաննաներ. նստելու վաննաներ. շար
ժական խցիկներ թուրքական բաղնիքների
համար. սարքավորանք լոգարանների համար.
ջեռուցիչներ վաննաների համար. սանիտարա
տեխնիկական տեղակայանքներ լոգարանների
համար. լուսատուներ. լուսավորման լապտեր
ներ. լամպերի կոթառներ. շիկարանային այրոց
ներ. այրոցներ լամպերի համար. լապտերներ
հեծանիվ
ն երի համար. բիդե. ջրաջեռուցիչներ,
բացառությամբ մեքենայի մասերի. թրծման
վառարաններ. ջրածորաններ. խցաններ ռադի
ատորների համար. գրպանի էլեկտրական լապ
տերներ. ջրատաքացուցիչներ. վառարաններ
հացաբուլկեղենի համար. հակացրցողիչ գլխա
դիրներ ծորակների համար. հարմարանքներ
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շամփուրները շրջելու համար. շամփուրներ.
լաբորատորիայի այրոցներ. ջահավոր տեղա
կայանքներ նավթարդյունաբերության համար.
այրոցներ. այրոցներ մանրէների ոչնչացման
համար. կաթսաներ լվացքատների համար.
շարժական զուգարաններ. օդափոխիչներ (օդո
րակում). սուրճ բովելու ապարատներ. օդաջե
ռուցիչներ (կալորիֆերներ). խողովակների և
խողովակաշարերի ծորակներ. ջերմության
վերականգնիչներ. հրահեստ աղ յուսապատ
վածքներ վառարանների համար. լամպեր
տրանսպորտային միջոցների շրջադարձի ցու
ցիչների համար. ածխային էլեկտրոդներ աղե
ղային
լամպերի
համար.
ջեռուցման
տեղակայանքներ. սարքավորանք վառարան
ները բեռնելու համար. լվացման բաքեր զուգա
րանների համար. եռացրած ջրով աշխատող
ջեռուցման տեղակայանքներ. ջեռուցման կաթ
սաներ. ջեռուցման կաթսաների խողովակներ.
օդորակիչներ տրանսպորտային միջոցների
համար. ջեռուցման-տաքացման սարքեր, որոնք
աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային վառե
լիքով. ջեռուցման տեղակայանքներ տրանս
պորտային միջոցների համար. ջեռուցման
էլեկտրական սարքեր. կենտրոնական ջեռուց
ման ռադիատորներ. խոնավարարներ կենտրո
նական ջեռուցման ռադիատորների համար.
ջեռուցիչ տարրեր. ջեռուցիչներ արդուկների
համար. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական ջեր
մակներ ոտքերի համար. էլեկտրական մուֆտա
ներ ոտքերը տաքացնելու համար. կերակուրներ
տաքացնելու հարմարանքներ. ընկղմվող ջեռու
ցիչներ. լամպի ապակիներ. լամպերի խողո
վակներ. ծխնելույզների ծխանցքեր. ծխանցքերի
սահափականներ. չորուցիչներ մազերի համար.
ջրի բաշխման տեղակայանքներ. չորացման
ապարատներ. օդորակիչներ. սարքեր սոսինձը
տաքացնելու համար. թորման սյուներ. խողո
վակներ (սանիտարատեխնիկական համակար
գերի մասեր). ջրմուղի տեղակայանքներ.
զուգարաններ. սառցարանային ապարատներ.
էլեկտրական սպասք կերակուր պատրաստելու
համար. խոհանոցային սալօջախներ. սարքեր և
տեղակայանքներ սննդամթերքի ջերմային
մշակման համար. լապտերներ մոտոցիկլետ
ների համար. էլեկտրական գազապարպիչ
խողովակներ լուսավորման համար. հակասառ
ցապատիչներ տրանսպորտային միջոցների
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համար. զուգարանների ախտահանման միջոց
ների բաշխիչներ. ապարատներ ախտահան
ման համար. ծովային ջրի աղազրկման
տեղակայանքներ. ապարատներ չորացման
համար. լույսի ցրիչներ. ըմպելիքներ սառեցնելու
ապարատներ. թորման ապարատներ. ցնցուղ
ներ. էլեկտրական լամպերի կոթառներ. ջրի
մաքրման տեղակայանքներ. ջրի զտման սար
քեր. տեղակայանքներ ջրի սառեցման համար.
շատրվաններ. տարողություններ ջուրը ճնշման
տակ պահելու համար. ջրի մանրէազերծիչներ.
ջերմափոխանակիչներ, բացի մեքենայի մասե
րից. լուսավորման սարքեր և տեղակայանքներ.
ջահեր. հոսաջրերի մաքրման տեղակայանք
ներ. առաստաղի լուսամփոփներ. էլեկտրական
ռադիատորներ. գազերի զտման սարքեր. սար
քեր կերերը չորացնելու համար. գոլորշիարար
վառարաններ
(ջեռուցիչ
սարքեր).
ներ.
էլեկտրական լամպերի թելեր. զտիչներ խմելու
ջրի համար. կերոններ. շարժական դարբնոց
ներ. վառարաններ, բացառությամբ լաբորատոր
վառարանների. ձևավոր աղ յուսապատվածք
ներ վառարանների համար. հրակալներ վառա
րանների համար. օջախներ. մոխրատաշտեր
վառարանների համար. սառնարանային ապա
րատներ և մեքենաներ. սառնարանի խցիկներ.
սառնարանային տարողություններ. լամպեր
մազերը գանգրացնելու համար. մրգերը չորաց
նելու ապարատներ. գազազտիչներ (գազային
սարքավորանքի մասեր). գազայրոցներ. գազի
կաթսաներ. գազալցված լամպեր. շոգեար
բացառությամբ
մեքենաների
տադրիչներ,
մասերի. մանրէասպան լամպեր օդը մաքրելու
համար. սարքեր և մեքենաներ սառույց պատ
րաստելու համար. էլեկտրական սառնախցիկ
ներ. գնդաձև թասակներ լամպերի համար.
ջեռուցման սալեր. հաց բովելու սարքեր (տոս
տեր). գրիլի խոհանոցային ապարատներ.
աղբայրիչներ (վառարաններ). ապարատներ
օդի կամ ջրի իոնացման համար. դեկորատիվ
շատրվաններ. լաբորատոր լամպեր. կաթի
սառեցման տեղակայանքներ. պաստերիչներ.
յուղային
լամպեր.
ուլտրամանուշակագույն
ճառագայթման լամպեր, բացառությամբ բժշկա
կան նպատակներով օգտագործվողների. պայ
թանվտանգ
լամպեր.
անդրադարձիչներ
լամպերի համար. չինական լապտերներ. լվա
ցարաններ (սանիտարատեխնիկական սարքա
վորման մասեր). հեղուկների սառեցման
տեղակայանքներ. լյումինեսցենտային խողո
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վակներ լուսավորման համար. մագնեզիումա
յին թելեր լուսավորման սարքերի համար.
չորուցիչներ ածիկի համար. հանքափորի լամ
պեր. տեղակայանքներ միջուկային վառելիքի և
միջուկային ռեակցիաների դանդաղարարների
համար. կափույրներ պահեստարաններում
մակարդակի կարգավորման համար. էլեկտրա
կան լամպեր տոնածառերի համար. լուսավոր
վող
համարներ
շենքերի
համար.
թթվածնա-ջրածնային այրոցներ. ջեռուցման
ռադիատորներ. յուղային այրոցներ. ցոլալապ
տերներ տրանսպորտային միջոցների համար.
ջեռուցման թիթեղներ. լուսարձակներ. պոլիմե
րացված
տեղակայանքներ.
խոհանոցային
վառարաններ (ջեռոցներ). օդի ոչ ավտոմատ
կափույրներ շոգեջեռուցման տեղակայանքների
համար. ապարատներ և մեքենաներ ջուրը մաք
րելու համար. օդի մաքրման սարքեր և մեքենա
ներ. թորման աշտարակներ թորման համար.
տեղակայանքներ և մեքենաներ սառեցման
համար. տաքացման խոհանոցային սարքեր.
անդրադարձիչներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. սառնարանային սարքավորում
և
տեղակայանքներ.
սարքեր
և
ներ
տեղակայանքներ սառեցման համար. քարշի
կարգավորման ձգափականներ. կարգավորիչ
պարագաներ ջրասարքերի կամ գազասարքերի
և ջրմուղների կամ գազամուղների համար.
պահպանիչ պարագաներ ջրասարքերի կամ
գազասարքերի և ջրմուղների կամ գազամուղ
ների համար. ծորակներ. ջրատար ծորակների
միջադիրներ. շամփուր պարունակող հարմա
րանքներ միս տապակելու համար. սանիտարա
տեխնիկական սարքեր և տեղակայանքներ.
չորացման ապարատներ և տեղակայանքներ.
ապարատներ լվացասենյակներում ձեռքերը
չորացնելու համար. օդափոխիչներ (օդորակ
ման կայանքների մասեր). մանրէազերծիչներ.
գալարախողովակներ (թորման, ջեռուցման
կամ սառեցման տեղակայանքների մասեր).
ծխախոտի սառեցման տեղակայանքներ. չորու
ցիչներ ծխախոտի համար. լուսավորման սար
քեր տրանսպորտային միջոցների համար.
տապակոցներ. մոխիր տեղափոխելու ավտո
մատ սարքվածքներ. գոլորշու արտադրման
տեղակայանքներ. օդափոխության կայանքներ
և ապարատներ (օդորակում). օդափոխման
(օդորակում) տեղակայանքներ և ապարատներ
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տրանսպորտային միջոցների համար. զուգա
րանակոնքեր.
նստոցներ
զուգարանների
համար. լուսամփոփներ. լուսամփոփների կալիչ
ներ (բռնիչներ). խառնիչ ծորակներ ջրատար
խողովակների համար. կարգավորիչ և պահ
պանիչ պարագաներ գազամուղների համար.
կարգավորիչ և պահպանիչ պարագաներ ջրմու
ղային սարքավորումն երի համար. շոգու կուտա
կիչներ. տեղակայանքներ և ապարատներ ջուրը
փափկացնելու համար. օդաքաշ լաբորատոր
թասակներ. օդի մանրէազերծիչներ. թորիչներ.
սպիրտայրոցներ. հակաշլացնող հարմարանք
ներ տրանսպորտային միջոցների համար (լամ
պերի
պարագաներ).
տրանսպորտային
միջոցների
ապակիների
տաքացուցիչներ.
գլխադիրներ գազայրոցների համար. ջրամա
տակարարման համակարգերի տեղակայանք
ներ. միջուկային ռեակտորներ. խոհանոցային
էլեկտրական ավտոկլավ
ն եր, էլեկտրական շու
տեփուկներ. լապտերներ ավտոմեքենաների
համար. ծծակով շշերի էլեկտրական տաքացիչ
ներ. էլեկտրական վաֆլեկաղապարներ. պահ
և
կարգավորիչ
պարագաներ
պանիչ
գազասարքերի համար. էլեկտրական լուծակոր
զիչներ սուրճի համար. էլեկտրական սրճեփներ.
փողոցային լապտերներ. շոգեկաթսաների ջեր
մախողովակներ. կրակարաններ (մանղալներ).
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. սենյակային
բուխարիներ. ջերմային պոմպեր. արևային ջեր
մային հավաքիչներ (ջեռուցում). արևի վառա
րաններ. ապարատներ արևայրուքի համար
(սոլ յարիումն եր). ջրթողներ զուգարանների
համար. սնուցիչներ ջեռուցիչ կաթսաների
համար. սառնարաններ. հոտազերծման սար
քեր, բացառությամբ անձնական օգտագործ
ման համար նախատեսվածների. ջրառու
սարքեր. յուղերի զտման սարքեր. սարքեր ծխա
հարման համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. սարքավո
րանք թրծող վառարանների համար (հենարան
ներ). գրպանի ջերմակներ. հիդրոմերսման
լոգարաններ (անոթներ). քրոմատագրիչներ
արդյունաբերական նպատակների համար.
էլեկտրական շիկացման թելիկներ. գազապա
ղիչներ (մեքենաների մասեր չհանդիսացող).
բարձեր էլեկտրաջեռուցմամբ, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
շոգեբաղնիքների
համար.
սարքավորանք
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լողախցիկներ. լվացարանակոնքեր. չոր գոլոր
շիով աշխատող սարքեր դեմքի խնամքի համար
(սաունաներ դեմքի համար). միզամաններ`
որպես սանիտարա-տեխնիկական սարքավո
րանք. ջերմակներ. էլեկտրական թեյամաններ.
ջերմակներ անկողնու համար. էլեկտրաջեռուց
մամբ ծածկոցներ, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. անկողինը
տաքացնելու ջերմակներ. զտման սարքվածք
ներ ակվարիումն երի համար. տաքացիչներ
ակվարիումն երի համար. լուսատուներ ակվա
րիումն երի համար. էլեկտրաջեռուցմամբ գոր
գեր.
ատամն աբուժական
վառարաններ.
յոգուրտ պատրաստելու էլեկտրական սարքեր.
ընդարձակման բաքեր կենտրոնական ջեռուց
ման համակարգերի համար. օդամաքրիչներ
խոհանոցների համար. կենցաղային էլեկտրա
կան օդափոխիչներ. սպիտակեղենի էլեկտրա
կան չորուցիչներ. միկրոալիքային վառարաններ
(սնունդ պատրաստելու համար). տեղակայանք
ներ լողավազանների ջուրը քլորացնելու համար.
ջերմապահպանիչ կափույրներ (ջեռուցման
տեղակայանքների մասեր). սարքվածքներ ջրի
պտտական շարժում ստեղծելու համար. սար
քեր սննդամթերքը ջրազրկելու համար. ստորջ
րյա լուսարձակներ. ոռոգման կաթիլային
ցրիչներ (ոռոգման պարագաներ). մանրէա
զերծված սենյակներ (սանիտարական սարքա
վորանք). կրակարաններում (մանղալներում)
օգտագործվող լավայի կտորներ. գյուղատնտե
սական մեքենաներ ջրելու և ոռոգելու համար.
միկրոալիքային վառարաններ արդյունաբերա
կան նպատակների համար. հաց թխելու մեքե
նաներ.
սառեցնող
ցուցափեղկեր
(ցուցապահարաններ). գործվածքները գոլոր
շիով փափկացնող սարքեր. հաց թխելու սար
քեր.
լույս
արձակող
դիոդների
(ԼԱԴ)
լուսավորման սարքեր. հիդրոմերսման լոգա
րանների ապարատներ. տաքացվող ցուցա
փեղկեր (ցուցապահարաններ). բազմապրոֆիլ
կաթսաներ. սննդի էլեկտրական գոլորշեփներ.
տորտիլա պատրաստելու էլեկտրական մամլիչ
ներ. գրքերի ախտահանման պահարաններ.
ջերմային թնդանոթներ. շոկոլադային էլեկտրա
կան շատրվաններ. ախտահանող ապարատ
ներ
բժշկական
նպատակներով.
գինու
էլեկտրական մառաններ. լուսային շարաններ
տոնական զարդարանքի համար. էլեկտրատա
քացմամբ կարճագուլպաներ. ճակատի լապ
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տերներ.
լամպեր
եղունգների
համար.
վակուումում սնունդը պատրաստելու էլեկտրա
կան կաթսաներ. միկրոպղպջակների գեներա
տորներ լոգանքի համար. ջեռուցման և
հովացման սարքեր տաք և սառը ըմպելիքներ
բաշխելու համար. էլեկտրական ջեռուցմամբ
հագուստ. ծեծած բրնձից թխվածքաբլիթների
պատրաստման էլեկտրական կենցաղային
մեքենաներ. պատրույգներ հեղուկ վառելիքով
վառարանների համար. եփման էլեկտրական
սալեր. մոմի լապտերներ. տաք օդով տապակող
ճարպաջեռոցներ. պաղպաղակ պատրաստելու
մեքենաներ. հեծանիվ
ն երի ուղղորդիչ լուսար
ձակներ. սառնարաններ, սառեցման ապա
րատներ
և
սառցարաններ
բժշկական
նպատակներով պահեստավորման համար.
պնդացման լամպեր ոչ բժշկական նպատակ
ների համար. աճեցման հիդրոպոնիկ համա
էլեկտրական
ջերմամեկուսիչ
կարգեր.
անոթներ. սննդամթերքը ջրազրկելու էլեկտրա
կան սարքեր. ՀՀԴ-սնուցումով ձեռքի տաքա
ՀՀԴ-սնուցումով
բաժակի
ցուցիչներ.
ջեռուցիչներ. կուսկուս պատրաստելու էլեկտրա
կան սալիկներ. հատակի լապտեր. Էլեկտրա
կան թաժիններ. լուսային լուսարձակներ.
մառախուղային մեքենաներ. հատակի ջեռուց
ման սարքեր և հարմարանքներ. օդի խոնավա
ցուցիչներ. էլեկտրական մեքենաներ սոյայի
կաթ պատրաստելու համար. սուրճի դատարկ
պարկուճներ սուրճի էլեկտրական մեքենաների
համար. էլեկտրական ինքնաեռներ. խոնավակ
լանիչներ.
____________________

(210) 20211380
(220) 24.06.2021
(730) «Գլոբալ Ռիթեյլ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Միկոյան 17/2, AM
(540)

(511)
դաս 35. սուպերմարկետների ծառայու
թյուններ:
____________________
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(210) 20211397
(220) 28.06.2021
(730) Արարատ Անտոնյան, ՀՀ, Երևան, Աբելյան
9, բն. 10, AM
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործարարության
կառավարում.
կազմակերպում.
վարչարա
րություն. գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 36. ֆինանսական. դրամավարկային և
բանկային ծառայություններ. ապահովագրական
ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ.
անվտանգության
ծառայություններ
նյութական
արժեքների
և
անհատների
ֆիզիկական պաշտպանության համար. այլ
անձանց կողմից մատուցվող անհատական
և սոցիալական ծառայություններ անհատի
կարիքները հոգալու համար:
____________________

(210) 20211416
(220) 29.06.2021
(730) «Յոգ վայնես» ՍՊԸ, Երևան 0025,
Չարենցի 28, բն. 5, AM
(540)

(511)
դաս 33. թրմօղիներ. ապերիտիֆներ.
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր. դիժեստիվներ (լիկյորներեւսպիրտ
այինըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ.
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մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ`
բացի
գարեջրից.
մրգեր
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի.
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:
____________________

(210) 20211415
(220) 29.06.2021
(730) «Յոգ վայնես» ՍՊԸ, Երևան 0025,
Չարենցի 28, բն. 5, AM
(540)

(511)
դաս 33.
թրմօղիներ. ապերիտիֆներ.
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր. դիժեստիվներ (լիկյորներեւսպիրտ
այինըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ.
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ`
բացի
գարեջրից.
մրգեր
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի.
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:
____________________
(210) 20211405
(220) 28.06.2021
(730) «Յոգ վայնես» ՍՊԸ, Երևան 0025,
Չարենցի 28, բն. 5, AM
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(540)

(511)
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն.
անշարժ
գույքի
գործակալությունների
ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններում.
անշարժ գույքի գնահատում. անշարժ գույքի
կառավարում. բնակարանային բյուրոների
ծառայություններ (անշարժ գույք). անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ:
____________________

(511)
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ.
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
nսիդրեր. դիժեստիվներ (լիկյորներեւսպիրտ
այինըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ.
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ`
բացի
գարեջրից.
մրգեր
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի.
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ. բացի
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:
____________________

(210) 20211409
(220) 28.06.2021
(730) «Կոֆֆուդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, ԱվանԱռինջ, 1-ին միկ. շ. 2/4, բն. 53, AM
(540)

(210) 20211408
(220) 28.06.2021
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Հակոբ
Հարությունյան Էմանվելի, ՀՀ, Երևան 0068,
Մալաթիա-Սեբաստիա,
Արարատյան
1-ին
զանգվ., շ. 10, բն. 48, AM
(540)
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(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20211410
(220) 28.06.2021
(730) «Կոֆֆուդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, ԱվանԱռինջ, 1-ին միկ. շ. 2/4, բն. 53, AM
(540)

(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________
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(210) 20211413
(220) 29.06.2021
(730) Խորեն Մանվելի Սուքասյան, Երևան,
Դավթաշեն 4-րդ թաղ., շ. 2բ, բն. 52, AM
(540)

(511)
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րո
նե
ղեն. նշով խմոր. անի
սո
նի սերմ. աստ
ղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. անու
շաբույր պատրաստուկներ սննդի համար.
համեմանք. հաց անխաշ խմորից. աղ սննդամ
թերքը պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. անա
նուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ.
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուր
ճի հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի թուփ.
կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի (ամոքանք).
հացահատիկային արտադրանք. ծամոն (մաս
տակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկո
լադ. նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք).
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացո
րենի փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ
հարած սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբ
լիթներ. սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացա
ռությամբ եթերային էսենցիաների և եթերային
յուղերի. կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամ
թերքի համար. քրքում. բնական քաղցրացնող
նյութեր. ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրա
վետ պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալ յուր.
եգիպտացորենի ալ յուր. մանանեխի փոշի.
գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր.
ալ յուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրու
շակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
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(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի հրու
շակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարա
կան նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա
ցորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր. պուդինգ
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. մատու
տակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). բրինձ. զաֆ
րան (քրքում) (համեմանք). սագո. սոուսներ
(համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձա
վար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր). սպագետի.
տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր. տարտեր (մրգա
- բանջարեղենային կարկանդակներ). վանիլի
բուրավետարարներ խոհարարական նպատակ
ների համար. վանիլին (վանիլի փոխարինիչ
ներ). վերմիշել. կուլեբյակա մսով (կերակուր).
պաշտետով կարկանդակներ. տնային պայման
ներում միսը փափկացնող մթերքներ. սննդա
յին սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն գետ
նընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ սննդի
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
բուրավետարարներ ըմպելիքների համար,
բացառությամբ եթերային յուղերի. մանրացված
վարսակ. մաքրված վարսակ. մթերք վարսակի
հիմքով. վարսակի փաթիլներ. վարսակաձա
վար. մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն).
գարեջրի քացախ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ.
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով
ըմպելիքներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրե
ղացված նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահա
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տիկային արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք).
կուսկուս. ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ)
սննդի հա
մար. ածիկ սննդի մեջ օգ
տա
գոր
ծե
լու համար. ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղ
վամոր կաթ. ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու
համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրե
կեր
ներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոն
դող (հրու
շակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի
սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց).
չատնի (համեմունք). գարնանային ռուլետ.
տակոս. տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմ
քով ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալ
վա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո. սոյայի
խյուս (համեմունք). հացահատիկների հիմքով
թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախա
ճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
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. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկոլադե զար
դարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենի
քից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պու
դինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. ման
րացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
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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 հիմն 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 սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն . հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունք
ներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկ
ներ. մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ.
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. շնչառու
թյունը թարմացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն.
արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկար
մավ (համեմունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք)։
____________________

(210) 20211424
(220) 30.06.2021
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան,
Թավրիզյան 46, AM
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(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի:
____________________

(210) 20211425
(220) 01.07.2021
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Անահիտ
Մարկոսյան Թորգոմի, ՀՀ, Երևան, Գյուլբեկյան
44/19, AM
(540)

(511)
դաս 35. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների
և բժշկական պարագաների մանրածախ
վաճառք. դեղագործական, անասնաբուժական
և հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների մեծածախ վաճառք:
____________________

(210) 20211430
(220) 01.07.2021
(730) «Թեսթի գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Արցախի 10, բն. 47, AM
(540)
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(511)
դաս 30. սուրճ և սուրճի փոխարինիչներ,
սուրճի էքստրակտներ և սուրճի փոխարինիչների
էքստրակտներ, թեյ և թեյի էքստրակտներ,
կակաո և կակաոյի հիմքի վրա պատրաստված
ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20211431
(220) 01.07.2021
(730) «Թեսթի գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Արցախի 10, բն. 47, 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.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի
աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի համար.
քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. ամո
քանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ.
սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպ
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տացորենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու
ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից
պատրաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա.
խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշա
կեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի հրու
շակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարա
կան նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա
ցորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
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
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վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմ
քով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիք
ներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնա
մոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի
ջուր սնունդ պատրաստելու համար. սուշի.
տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի բլիթներ. եփած
կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). մյուսլի.
բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած
յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի (համե
մունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտի
լաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավա
լելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսա
յին թանձր ամո
քանք. մի
սո. սո
յա
յի խյուս
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճա
շեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմ
քով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինեքար
խոհարարական նպատակների համար. գլյու
տենային հավելույթներ խոհարարական նպա
տակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավե
նու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկոլադե զար
դարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենի
քից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
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համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պու
դինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. ման
րացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ
. ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն 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 սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն . հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունք
ներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկ
ներ. մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ
. կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. շնչառու
թյունը թարմացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն.
արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկար
մավ (համեմունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
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քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի:
____________________

(210) 20211434
(220) 01.07.2021
(730) «Վինթրենդ ութեյլ գրուպ» ՍՊԸ, RU
(540)

27
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.07.2021

(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.
փրփրուն 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 խմիչք
ներ. 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, բոլորն արտադրված Հայաստանում:
____________________

(210) 20211435
(220) 01.07.2021
(730) «Վինթրենդ ութեյլ գրուպ» ՍՊԸ, RU
(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.
փրփրուն 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
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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) 20211436
(220) 02.07.2021
(730) «Վինթրենդ ութեյլ գրուպ» ՍՊԸ, RU
(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.
փրփրուն 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) 20211444
(220) 02.07.2021
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM

28
28

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.07.2021

(540)

(511)
դաս 28. գնդակներ խաղերի համար.
խաղալիքներ. կառուցելու խորանարդիկներ
(խաղալիքներ). օդապարուկներ. խաղային
կոնստրուկտորներ. տնային խաղեր. խաղեր.
տիկնիկներ. թատերական դիմակներ. սեղանի
խաղեր. հակասթրես խաղալիքներ:
____________________
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(540)

(511)
դաս 30. թեյեր բուսական:
____________________

(210) 20211451
(220) 02.07.2021
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան
18/18, AM
(540)

(210) 20211448
(220) 02.07.2021
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM
(540)

(511)
դաս 28. գնդակներ խաղերի համար.
խաղալիքներ. կառուցելու խորանարդիկներ
(խաղալիքներ). օդապարուկներ. խաղային
կոնստրուկտորներ. տնային խաղեր. խաղեր.
տիկնիկներ. թատերական դիմակներ. սեղանի
խաղեր. հակասթրես խաղալիքներ:
____________________

(210) 20211450
(220) 02.07.2021
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Դանիել
Ղազարյան Մամիկոնի, Երևան 0004, ՄալաթիաՍեբաստիա, Բաբաջանյան 163/2-4, AM

(511)
դաս 33. դառը թրմօղիներ, ապերիտիֆներ,
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ,
սիդրեր, դիժեստիվներ (լիկյորներեւսպիրտ
այինըմպելիքներ), գինիներ, ջին, լիկյորներ,
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի),
բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի,
գինի խաղողի չանչերից, տանձի սիդր, վիսկի,
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ),
սպիրտային
լուծամզուքներ,
ալկոհոլային
ըմպելիքներ`
բացի
գարեջրից,
մրգեր
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ, օղի,
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.07.2021

(210) 20211452
(220) 02.07.2021
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան
18/18, AM
(540)

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

(210) 20211454
(220) 02.07.2021
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ,
ՀՀ, Արարատի մարզ, 0802, ք. Մասիս, Հրանտ
Վարդանյան փողոց 10, AM
(540)

(210) 20211453
(220) 02.07.2021
(730) Ֆրատելլի Դայնսթի Լիմիթիդ, SC
(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) 20211455
(220) 02.07.2021
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ,
ՀՀ, Արարատի մարզ, 0802, ք. Մասիս, Հրանտ
Վարդանյան փողոց 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
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
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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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(540)

(511)
դաս 9. սմարթֆոնների համար հարմա
րեցված պաշտպանիչ ժապավեններ. սմարթժամացույցներ. տեղեկատվության մշակման
սարքեր. վրան կրովի համակարգիչներ.
կենսաչիպեր. քայլաչափներ. բարձրաչափներ.
համակարգչային
գրառված
ծրագրային
ապահովում. համակարգիչների հիշողության
բլոկներ. ընդունիչներ (ձայնա- և տեսա-).
կոմուտացման սարքեր (տեղեկատվության
մշակման սարքավորանք):
____________________

(210) 20211461
(220) 06.07.2021
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Լուսինե
Բարխուդարյան Գրիգորի, Երևան, Նոր Նորքի
զանգված, Վիլնյուսի փող. 57, բն. 59, AM
(540)

(210) 20211458
(220) 02.07.2021
(730) «Էլ Ջի Ջի» գիտահետազոտական հիմնա
դրամ, ՀՀ, Երևան, Լեոյի 1, բն. 48, AM
(540)

(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծություններ
և
հետազոտություններ.
համակարգչային
սարքերի
և
ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում:
____________________

(210) 20211459
(220) 02.07.2021
(730) Դոնգուան Լիշենգ Էլեքթրոնիքս Քո ՍՊԸ
(Ընդհանուր գործընկերություն), CN

(511)
դաս 41. նկարչական և արվեստի դպրոցներ:
____________________

(210) 20211462
(220) 06.07.2021
(730) «Նուրիջանյան գինու-կոնյակի տուն»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Նարեկ, Վանի 33,
AM
(540)
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.07.2021

(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) 20211465
(220) 06.07.2021
(730) Վիվո Մոբայլ Քոմյունիքեյշն Քո., ԼԹԴ., CN
(540)

(511)
դաս
9.
օպերացիոն
համակարգեր
բջջային
հեռախոսների,
սմարթֆոնների,
սմարթ-ժամացույցների,
սմարթ-ակնոցների,
պլանշետային համակարգիչների, դյուրակիր
համակարգիչների,
համակարգիչների,
սմարթ-հեռուստացույցների
և
սմարթբարձրախոսների
համար.
օպերացիոն
համակարգերի
ծրագրային
ապահովում
բջջային
հեռախոսների,
սմարթֆոնների,
սմարթ-ժամացույցների,
սմարթ-ակնոցների,
պլանշետային համակարգիչների, դյուրակիր
համակարգիչների, համակարգիչների, սմարթհեռուստացույցների և սմարթ-բարձրախոսների
համար։
____________________
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(210) 20211466
(220) 06.07.2021
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի
նահանգի կորպորացիա, US
(540)

(511)
դաս 21. ատամի խոզանակներ։
____________________

(210) 20211468
(220) 06.07.2021
(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 եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
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(210) 20211469
(220) 06.07.2021
(730) Վլադիսլավ Շոթայի Խաչատրյան, Երևան,
Ազատության պող., շ. 9բ, բն. 34, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինիներ:
____________________

(210) 20211473
(220) 07.07.2021
(730) Քայ Ջանհաո, CN
(540)

(511)
դաս
8.
ծլեպները
հեռացնելու
ունելիներ.
գործիքների
հավաքակազմեր
ոտնահարդարման համար. գործվածքները
ծալքավորելու հարմարանքներ. ապարատներ
դաջվածքի համար. ձեռքի շարժակով ձեռքի
գործիքներ. մորուք խուզելու մեքենաներ.
նրբունելիներ.
ածելիների
պատյաններ.
եղունգների
սղոցիկներ.
էլեկտրական
և
ոչ
էլեկտրական
ածելիներ.
անձնական
օգտագործման
էլեկտրական
և
ոչ
էլեկտրական մեքենաներ մազերը խուզելու
համար.
գործիքների
հավաքակազմեր
մատնահարդարման համար. ականջ դակելու
գործիքներ. մազազրկման էլեկտրական և
ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. մազերը
գանգրացնող
ձեռքի
ոչ
էլեկտրական
հարմարանքներ.
ունելիներ
մազերը
գանգրացնելու համար. ածելիների սայրեր.
պիտոյատուփեր սափրվելու պարագաների
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համար. եղունգները ողորկելու էլեկտրական կամ
ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. եղունգներ
կտրելու էլեկտրական և ոչ էլեկտրական
գործիքներ. նրբունելիներ թարթիչները ոլորելու
համար.
դաս
11.
լուսավորման
լապտերներ.
էլեկտրական սպասք կերակուր պատրաստելու
համար. սառնարաններ. օդի մաքրման սարքեր
և մեքենաներ. ապարատներ և մեքենաներ
ջուրը մաքրելու համար. ջերմապահպանիչ
կափույրներ (ջեռուցման տեղակայանքների
մասեր). ջեռուցման էլեկտրական սարքեր.
գոլորշիարարներ.
լուսավորման
սարքեր
տրանսպորտային միջոցների համար. սարքեր
և
տեղակայանքներ
սառեցման
համար.
վառիչներ. ջրատաքացուցիչներ. չորուցիչներ
մազերի համար. կենցաղային էլեկտրական
օդափոխիչներ.
չորացման
ապարատներ.
լուսատուներ. էլեկտրական ռադիատորներ.
լամպեր մազերը գանգրացնելու համար.
խոհանոցային էլեկտրական ավտոկլավներ.
էլեկտրական շուտեփուկներ. ցնցուղներ:
____________________

(210) 20211474
(220) 07.07.2021
(730) Արամայիս Ասատրյան, Երևան, Նանսենի
20/78, AM
(540)

(511)
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված
գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրական,
այգեգործական և անտառային մթերքներ.
չմշակված կամ չվերամշակված հացահատիկ
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր.
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ
կենդանիների համար. ածիկ:
____________________
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34

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
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(210) 20211477
(220) 08.07.2021
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(540)

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ.
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարներ,
սիգարետներ,
սիգարիլներ,
ծխախոտ
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար,
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու
ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների
համար).
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝
ներշնչման համար նիկոտին պարունակող
աերոզոլի արտազատման համար. նիկոտին
պարունակող
հեղուկ
էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխելու պիտույքներ,
ծխախոտաթուղթ, սիգարետի գլանակներ,
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր
ծխախոտի համար, արկղիկներ սիգարետների
համար, մոխրամաններ ծխողների համար,
ծխամորճեր,
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ
ծխողների համար, լուցկի:
____________________

(210) 20211478
(220) 08.07.2021
(730) «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ
Հայանիստ, Էջմիածնի 39, AM
(540)

(511)
դաս 33. օղի. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________
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(210) 20211479
(220) 08.07.2021
(730) «Մագնիս մս» ՍՊԸ, Երևան, Այգեճոր, շ.
78/1, բն. 1, AM
(540)

(511)
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ.
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի
բաշխիչ
հարմարանքներ
(գրասենյակային
պիտույքներ). հասցեներով դրոշմակնիքներ.
հասցեատպիչ մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր.
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե վահա
նակներ. գրասենյակային մակնշման մեքենա
ներ. գրասենյակային ամրակներ. սեղմիչներ
գրիչների համար. հարմարանքներ ճարմանդ
ներով ամրացնելու համար (գրասենյակային
պիտույքներ). ալբոմն եր. նկարներ. էստամպներ
(փորագրանկարներ). սիգարների օղակներ
(սիգարների ժապավեններ). մատիտներ սրելու
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ.
հենակալներ գրքերի համար. հենաձողիկներ
նկարիչների համար. ջրաներկեր. ճարտարա
պետական մանրակերտներ. արագակարներ,
թղթապանակներ (գրասենյակային). պնակիտ
ներ գրելու համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ.
ծեփելու համար կավ. հաշվողական աղ յուսակ
ներ. փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրա
կան
ստեղծագործություններ.
նկարներ
շրջանակված կամ չշրջանակված. մատիտներ.
լրագրեր. պարբերական մամուլ. ատլասներ
(քարտեզագրքեր). օղակներով թղթապանակ
ներ. ռետինե ժապավեններ (գրասենյակային
պիտույքներ). տակդիրներ գարեջրի գավաթ
ների համար. տոմսեր. կենսաբանական
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումն ասիրե
լու համար (ուսուցողական նյութեր). տպարա
նային կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր)
նկարչության, գծագրության համար. բլոկնոտ
ներ (գրասենյակային պիտույքներ). ներկանյու
թով ժապավենների կոճեր. ապարանջաններ
գրենական պիտույքները պահելու համար. բրո
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շյուրներ. ասեղնագործության նմուշներ (սխե
մաներ).
գրասենյակային
կոճգամն եր.
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). զմուռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկներ.
զմուռս. գրասենյակային հարմարանքներ կնքե
լու համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու
համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի տեսա
կավորման և հաշվարկի համար. կալկա (մոմա
թուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. գրասե
նյակային մատնակալներ. տպատառեր. պատ
ճենահան թուղթ. թուղթ գրանցող սարքերի
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). քառան
կյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. ուսու
ցողական նյութեր (բացառությամբ սարքերի).
կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտույքներ). թերթերով թղթեր (գրասենյակա
յին պիտույքներ). ստվարաթուղթ. ստվա
րաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների համար.
ծակոտված քարտեր ժակքարդյան մանածա
գործական հաստոցների համար. ստվա
դիտափողակներ.
կատալոգներ.
րաթղթե
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար.
երգարաններ. տպագրական շարվածքի սեղան
ներ. թղթապանակներ փաստաթղթերի համար.
նկարակալներ. տպարանային թվային տառա
մարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. մոմ
մոդելավորման համար, բացառությամբ ատամ
նաբուժության մեջ օգտագործվողի. քարտա
(գրասենյակային
պիտույքներ).
րաններ
գրասենյակային ծակատիչներ. զուգարանի
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. տպա
րանային տառամարմիններ (թվային և տառա
յին). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակա
յին ապրանքներ). թանաք ուղղումն եր կատարե
լու համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածք
ներ (դիտողական պիտույքներ). գծագրական
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ վիմագրու
թյան համար. կավիճ դերձակների համար.
կավիճի բռնիչներ. մատիտների բռնիչներ.
ավտոմատ մատիտներ. թղթե տարողություն
ներ սերուցքի համար. գրասենյակային ճար
մանդներ.
գրամեքենաների
գլանիկներ.
փոխադրանկարներ. գծանկարչական տպագիր
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նյութեր. մարմարի նմանակմամբ կազմարարա
կան կափարիչների հարդարման (ներկման)
գործիքներ.
գծագրական
տախտակներ.
գծագրական պիտույքներ. գծագրական գոր
ծիքներ. դիագրամն եր (տրամագրեր). ծրարներ
(գրասենյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ.
օֆորտներ. փաթեթավորման թուղթ. գրչածայ
րեր. գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ
էլեկտրական). գրչատուփեր. ոսկե գրչածայրեր.
ջնջելու միջոցներ. գրենական պիտույքներ.
խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ). սրբելու
ջնջելու շաբլոններ. ռետիններ ջնջելու համար.
թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար. ծակո
տիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). թանաք.
ներկանյութով ժապավեններ. թանաքաման
ներ. գրասենյակային հարմարանքներ ծրար
ները
կնքելու
համար.
լուսանկարներ.
գրչամաքրիչներ. կնիքներ (գրասենյակային
պարագաներ). գործվածք կազմարարական
աշխատանքների համար. գծագրագործիքա
տուփեր. ռեգիստրներ (գրքեր). գրանցամա
արձանիկներ,
պատկերներ
տյաններ.
պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե զտող նյու
թեր. բլանկներ (տպագրված). գրասենյակային
պարագաներ, բացառությամբ կահույքի. ածխա
յին մատիտներ. կորաքանոններ (գրասենյակա
յին ապրանքներ). շարվածքատախտակներ
(պոլիգրաֆիա).
գալվանաստերեոտիպեր.
աշխարհագրական քարտեզներ. գլոբուսներ.
ջրաներկ բացելու բաժակապնակներ նկարիչ
ների համար. գրաֆիկական վերարտադրու
թյուններ. գրաֆիկական (գծանկարչական)
պատկերներ.
գրասենյակային
քերակներ
(տեքստում ուղղումն եր անելու պիտույքներ).
փորագրման տախտակներ. հեկտոգրաֆներ.
տպագիր կարգացուցակներ. խոնավարարներ
մակերևույթների
համար
(գրասենյակային
պիտույքներ). փոստային բացիկներ. տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսե
թային պաստառ. տպագրական դյուրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
տպագրական հրատարակություններ. դասագր
քեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. ճնշածծան
ներ. չափանշման ասեղներ գծագրության
համար. գծագրական գրչածայրեր. սեղանի
թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ նկարներ.
վիմագրական քարեր. բուկլետներ. փայլուն
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թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի գրքույկ
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). կավիճ
չափանշման համար. պլաստիկական զանգված
ծեփելու համար. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկ
ներ. թղթե թաշկինակներ. գործված պաստառ
բազմացման ապարատներում ներկով պատելու
համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախ
տակներ. թղթի ամրակներ. համարադրոշմիչ
ներ. յուղանկարատիպեր. կպչուն շերտեր
կազմերը ամրացնելու համար (կազմարարա
կան գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար.
ներկապնակներ նկարիչների համար. պան
տոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ). թղթագ
րենական ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ.
պաստելներ (գունամատիտներ). ձևվածքներ
կարի համար. տրաֆարետների պատյաններ.
ներկարարական գլանիկներ. կտավ
ն եր նկար
ների համար. ներկատուփեր (դպրոցական
պիտույքներ). պլաստմասսայե թաղանթներ
փաթեթավորման համար. հարմարանքներ լու
սանկարներ սոսնձելու համար. հենակալներ լու
սանկարների համար. լուսափորագրանկարներ.
գծագրեր (կապտաթուղթ). ծալքագծման գոր
ծիքներ (գրասենյակային պիտույքներ). ինքնա
հոս գրիչներ. տրաֆարետներ նկարելու համար.
շաբլոններ. դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ
(դեկորատիվ ծաղկամաններ). գլանատիպներ.
քարտեր կամ թղթյա ժապավեններ հաշվիչ
մեքենաների ծրագրերը գրանցելու համար.
ծանուցատետրեր. թուղթ ռենտգենյան նկար
ների համար. գծագրական քանոններ. ռեգլետ
ներ (տպագրական). կազմարարական նյութեր.
գործված պաստառ կազմարարական աշխա
տանքների համար. թելեր կազմարարական
աշխատանքների համար. գործված պաստառ
փաստաթղթերը վերարտադրող մեքենաներում
ներկով պատելու համար. գրչածայրեր (գրասե
նյակային պարագաներ). ամսագրեր (պարբե
րական). թղթե ժապավեններ, բացառությամբ
գալանտերեայի կամ մազերի զարդերի. գրամե
քենաների ժապավեններ. թղթե կամ պլաստ
մասսայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ)
փաթեթավորելու համար. բարձիկներ. էջանիշ
ներ գրքերի համար. շնորհավորական բացիկ
ներ. ստեատիտ (դերձակի կավիճ). գնդիկավոր
գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե տակդիր
ներ. տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի
համար. գրամեքենաների ստեղներ. կնիքների,
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դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, դրոշմակ
ների տուփեր. փոստային նամականիշներ.
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշ
մակների համար. թափանցիկ թաղանթներ
(գրասենյակային ապրանքներ). հարմարանք
ներ գլխազարդեր պատրաստելու համար.
սոսնձանյութ (սոսինձ) գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. սոսնձող
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչուն ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. կպչուն ժապավեններ գրասենյա
կային կամ կենցաղային նպատակների համար.
հասցեներով թիթեղիկներ հասցեատպիչ մեքե
նաների համար. ալմանախներ. օրացույցներ.
օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. նկա
րելու վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. գրասենյակային ռետիններ. ման
կական թղթե կրծկալներ. ստվարաթուղթ
փայտանյութից (գրասենյակային պիտույքներ).
թուղթ փայտազանգվածից. թղթե կամ ստվա
րաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների և մատիտ
ների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների
թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր (գրասենյա
կային). պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր
փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման համար.
թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ գրասենյա
կային նպատակների համար. վերականգնված
թաղանթանյութից թերթեր փաթեթավորման
համար. գրասեղանի պահարաններ գրասենյա
կային պիտույքների համար (գրասենյակային
պարագաներ). սոսինձներ գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. թուղթ
կտրելու դանակներ (նամակ բացելու). թղթե
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի
համար. մատիտ սրելու հարմարանքներ (էլեկտ
րական կամ ոչ էլեկտրական). թղթե անձեռո
ցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. սեղանի
թղթե անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ
սեղանի սպասքի տակ դնելու համար. գծագրա
կան
անկյունաքանոններ.
ռեյսշինաներ
(գծագրական T – աձև քանոններ). գրչակոթեր.
գրենական պիտույքների հավաքակազմեր
(գրասենյակային պիտույքներ). թանաքային
պարագաներ. գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշ
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ներ. շշե
րի փա
թեթ
վածք թղթից կամ ստվա
րաթղթից. ցուցատախտակներ թղթից կամ
ստվարաթղթից հայտարարությունների համար.
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե
երեսսրբիչներ. թղթից կամ ստվարաթղթից
պիտակներ. փորագրական ասեղներ օֆորտ
ների համար. վիսկոզից թերթեր փաթեթավոր
ման
համար.
բուսախեժ
(սոսինձներ)
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. կպչուն պաստառ գրասենյակա
յին նպատակների համար. ձկան սոսինձ.
տոպրակներ միկրոալիքային վառարանում
սնունդ պատրաստելու համար. թղթե զտիչներ
սուրճի համար. ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ
թաղանթներ դարսակման համար. թղթե կամ
ստվարաթղթե ցուցանակներ. ինքնասոսնձվող
պիտակներ (գրասենյակային). կազմարարա
կան մեքենաներ և հարմարանքներ (գրասենյա
կային սարքավորանք). կոմիքսների գրքույկներ.
գրասենյակային թուղթ. վճարագրերի գրքույկ
ների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով գրելու համար.
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). երաժշտա
կան բացիկներ. տեղեկագրեր. փաթեթավոր
ման նյութեր պատրաստված օսլայից. մոմած
թղթեր. անձնագրերի կազմեր. գրելու վրձին
ներ. գրելու պիտույքներ. թուղթ պահարանների
արկղերի համար (բուրավետացված կամ ոչ).
վարկային քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչներ.
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ
(գրասենյակային). թուղթ նկարչության և
գեղագրության համար. ջնջոցներ գրատախ
տակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. ցու
ցափայտեր,
ոչ
էլեկտրոնային.
թղթե
ժապավեններ, բացառությամբ արդուզարդե
ղենի կամ մազերի զարդերի. կավե կաղապար
ներ մոդելավորման համար (նյութեր նկարիչների
համար). սեղմիչներ թղթադրամն երի համար.
հավաքաքարտեր, բացառությամբ խաղաքար
տերի. թղթե կամ պլաստիկից ներծծող թերթիկ
ներ սննդամթերքը փաթեթավորելու համար.
խոնավությունը կարգավորող թղթե կամ պլաս
տիկից թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավո
րելու համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի արկ
ղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). թռու
ցիկներ (գովազդային թերթիկներ). բռնիչներ
փաստաթղթերի
համար
(գրասենյակային
պարագաներ). էջերը պահող բռնիչներ. մոդե
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լավորելու համար պոլիմերային կավ. մաքրելու
բարձիկներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթե
թավորման (միջադրման, խծուծման) նյութեր.
թղթե կամ ստվարաթղթե խծուծման նյութեր.
բանկատոմսեր. ցողվող կավիճ. տպված կտրոն
ներ. բրնձաթուղթ. պլաստմասսայե տոպրակ
ներ ընտանի կենդանիների թափոնները
հեռացնելու համար. ճապոնական թուղթ (Վա
սի). սեղանի թղթե ուղելաթեր. տպագրված
նոտաներ. թղթե բաններներ. տոնական գունա
զարդ թղթե դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն
ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ բժշկական
գործիքների մանրէազերծման համար. անձը
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ [գրասե
նյակային պիտույքներ]. ոլորակներ անձը հաս
տատող փաստաթղթերի բռնիչների համար
(գրասենյակային պիտույքներ). ամրակներ
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների
համար [գրասենյակային պիտույքներ]. թուղթ
բժշկական զննման սեղանների համար. ատամ
նաբուժական սկուտեղների թղթյա ծածկեր.
թևքերով մանկական թղթյա կրծկալներ. թուղթ
կտրող գործիքներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). տրաֆարետներ սննդամթերքի և ըմպե
լիքների ձևավորման համար. անվանական
բաջեր (գրասենյակային պիտույքներ). շտրիխ
կոդերի ժապավեններ. փայլեր գրասենյակային
նպատակների համար. ուղեբեռների պահանջ
ման թղթե հաշվեպիտակներ. թղթե անձեռո
ցիկներ մաքրելու համար. գրքերի պաշտպանիչ
կազմեր. գունազարդման գրքեր.
դաս
28.
խաղալիքներ.
կառուցելու
խորանարդիկներ (խաղալիքներ). խաղային
կոնստրուկտորներ. մանր` գեղեցիկ իրեր երե
կույթների համար (ուշադրության նշաններ).
տնային խաղեր. խաղեր. շարժական մասե
րով խաղալիքներ. սեղանի խաղեր. մահջոնգ.
գլուխկոտրուկներ՝ կազմված պատկերներ կազ
մող տարրերի հավաքածուից (փազլներ). բին
գոյի քարտեր. խաղաթղթեր. փոքրամասշտաբ
հավաքովի մոդելներ (խաղալիքներ). ավտո
մատներ տեսախաղերի համար. հեղուկա
բյուրեղային էկրաններով դյուրակիր խաղեր.
մոդելներ
(խաղալիքներ),
մանրակերտներ
(խաղալիքներ).
խաղալիք
պատկերաքան
դակներ. խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտման
համար. շարժական խաղեր և խաղալիքներ,
որոնք ներառում են հեռահաղորդակցության
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գործառույթներ. առևտրային քարտեր խաղերի
համար. տեսախաղերի կցուրդներ. տեսախա
ղերի ձեռքի կցուրդներ. խաղատնակներ երե
խաների համար.հակասթրես խաղալիքներ:
դաս 35. ներմուծման-արտահանման գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գովազդ.
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանք
ների ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով.
թղթագրենական և գրասենյակային պիտույք
ների (բացառությամբ կահույքի), ուսուցողական
նյութերի և դիտողական ձեռնարկների մանրա
ծախ առևտրի ծառայություններ:
____________________

(210) 20211480
(220) 08.07.2021
(730) «Մելիսսա օրգանիկ» ՍՊԸ, Երևան, Եղիշե
Թադևոսյան 5, բն. 13, AM
(540)

(511)
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական
միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ.
ոչ բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար.
պատրաստուկներ
մաքրման,
ողորկման,
ճարպազերծման և հղկամշակման համար:
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, մանկական սնունդ.
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
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նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
____________________

(210) 20211482
(220) 09.07.2021
(730) Անի Համբարձումյան, Արարատի մարզ,
գ. Շահումյան, Արտակ Համբարձումյան 19, AM
(540)

(511)
դաս 35. ապրանքների ցուցադրում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում. ստեղծա
գործների
և
կատարողների
գործերի
կառավարում, պատկերասրահների միջոցով
արվեստի գործծերի մանրածախ վաճառք,
արվեստի գործերի առցանց վաճառք.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում),
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական կամ
զվարճալի), հեռակա ուսուցում, տեքստային
նյութերի հրապարակում, թանգարանների
ծառայություններ:
____________________

(210) 20211483
(220) 09.07.2021
(730) «Վի Էս Էյչ ընդ Կօ» ՍՊԸ, Երևան,
Կոմիտասի պ. 59, AM
(540)
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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.
սպաս
քի 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 քնա
պարկերի համար պաշտպանիչ պատյաններ.
զբոսախնջույքների 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). կոստյումն 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. մարմն 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 կոստյումն 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. մարմն 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.
____________________
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(540)

(210) 20211484
(220) 09.07.2021
(730) «Շամշադին էկո միթ» ԱԿ, Տավուշի մարզ,
գ. Նավուր 2-րդ փող 1-ին րնբ., 1 փակուղի 1, AM
(540)

(511)
դաս
29.
միս
մսամթերք
(մսային
կիսաֆաբրիկատներ).
թռչնամիս,
պահա
ծոյացված,
սառեցված,
չորացված
և
ջերմամշակման
ենթարկված
մրգեր
և
բանջարեղեն, մուրաբա, կոմպոտ, յոգուրտ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, հրուշակեղեն
և
քաղցրավենիք,
շոկոլադ,
մեղրային
պաղպաղակ, շարբաթ և այլ սննդային
սառույցներ. շաքար, մեղր, ակնամոմ.
դաս
33.
մեղրային
ըմպելիքներ՝
մեղրասպիրտ, մեղրագինի:
____________________

(210) 20211485
(220) 09.07.2021
(730) Հայկ Գագիկի Գրիգորյան, Երևան,
Էրեբունի 15/3 Բ2, բն. 148, AM, Հարություն
Աշոտի Ազգալդյան, Երևան, Ադոնցի 6, բն 82,
AM, Սերժ Վարագ Սիսեռյան, Երևան, Նորք
Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 24/5, բն. 23, AM

(511)
դաս 35. գովազդային տեքստերի հրա
տարակում. գովազդ. կոնյունկտուրային (իրա
վիճակի, իրադրության) հետազոտություններ.
ծառայություններ հասարակական հարաբե
րությունների բնագավառում. հասարակական
կարծիքի հետազոտում. տեղեկատվության
հավաքում տվյալների համակարգչային հիմ
նապաշարներում. տեղեկատվության կանո
նակարգում
տվյալների
համակարգչային
հիմն ապաշարներում. մամուլի տեսություն.
վիճակագրական տվյալների հավաքում և տրա
մադրում. տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապա
շարներում տվյալների նորացում և պահում.
լրատվամիջոցների հետ կապերի ծառայություն
ներ.
դաս 38. հաղորդագրությունների փոխան
ցում. հեռագրերի հաղորդում. հեռագրակապ.
լրատվական գործակալությունների ծառայու
թյուններ. էլեկտրոնային նամակների հաղոր
դում.
հեռահաղորդակցության ոլորտում
տեղեկատվության տրամադրում. տվյալների
հոսքի փոխանցում. տվյալների հիմն ապաշար
մուտքի ապահովում. ձայնային փոստի ծառա
յություններ. թվային ֆայլերի հաղորդում:
____________________

(210) 20211487
(220) 12.07.2021
(730) «Շամշադին էկո միթ» ԱԿ, Տավուշի մարզ,
գ. Նավուր 2-րդ փող 1-ին րնբ., 1 փակուղի 1, AM
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(540)

ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր.
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ
կենդանիների համար. ածիկ:
____________________

(511)
դաս
29.
միս
մսամթերք
(մսային
կիսաֆաբրիկատներ).
թռչնամիս,
պահա
ծոյացված,
սառեցված,
չորացված
և
ջերմամշակման
ենթարկված
մրգեր
և
բանջարեղեն, մուրաբա, կոմպոտ, յոգուրտ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, հրուշակեղեն
և
քաղցրավենիք,
շոկոլադ,
մեղրային
պաղպաղակ, շարբաթ և այլ սննդային
սառույցներ. շաքար, մեղր, ակնամոմ.
դաս 33. մեղրային ըմպելիքներ՝ մեղրա
սպիրտ, մեղրագինի:
____________________

(210) 20211486
(220) 09.07.2021
(730) Տաթևիկ Քալաեջյան,
Ավետիսյան շ. 74, բն. 10, AM
(540)
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Երևան,

Ա.

(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.
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված
գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրական,
այգեգործական և անտառային մթերքներ.
չմշակված կամ չվերամշակված հացահատիկ
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և

(210) 20211488
(220) 09.07.2021
(730) Երիտասարդ առաջնորդների աջակցման
հիմնադրամ (ՀՄԴ), Երևան, Ավետ Ավետիսյան
շ. 4, բն. 21, AM
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործարարության
կառավարում,
կազմակերպում,
վարչարա
րություն. գրասենյակային ծառայություններ.
դաս
41.
կրթություն.
ուսումնական
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ.
մարզական և մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում.
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.
համակարգչային ապարատների և ծրագրային
ապահովման նախագծում և մշակում:
____________________

(210) 20211489
(220) 09.07.2021
(730) Երիտասարդ առաջնորդների աջակցման
հիմնադրամ (ՀՄԴ), Երևան, Ավետ Ավետիսյան
շ. 4, բն. 21, AM
(540)
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(511)
դաս 35. գովազդ. գործարարության
կառավարում,
կազմակերպում,
վարչարա
րություն. գրասենյակային ծառայություններ։
դաս
41.
կրթություն.
ուսումնական
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ.
մարզական և մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում:
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա
բերական վերլուծումների, արդյունաբերական
հետազոտությունների և արդյունաբերական
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողու
թյան և նույնականացման ծառայություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրային
ապահովման նախագծում և մշակում:
____________________
(210) 20211490
(220) 09.07.2021
(730) Երիտասարդ առաջնորդների աջակցման
հիմնադրամ (ՀՄԴ), Երևան, Ավետ Ավետիսյան
շ. 4, բն. 21, AM
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործարարության
կառավարում,
կազմակերպում,
վարչարա
րություն. գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ
ընթացի
ապահովում.
զվարճություններ.
մարզական և մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում.
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:
____________________
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(210) 20211499
(220) 12.07.2021
(730) Լիլյա Խաչկավանքցյան, Երևան, Մամի
կոնյանց փ. 62, 157, AM
(540)

(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական
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 կառավար
ման
հարցերով.
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.
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շուկայի ուսումն 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 հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
գործնական
տեղեկատվության
ներով.
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 հիմն ապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատակա
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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
կազմակերպում
թյան
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
հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում և
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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. հանդիպումն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). հանդիպումն 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 միջոցառումն 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
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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 սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
հեռախոսային
կոմուտատորի
ներով.
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
նպատակներով.
վարչական
թինգային
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար:
դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա
գործման նպատակով. ճարտարապետական
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէ
աբանության բնագավառում. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն
ճարտարապետության հարցերով. հատակագ
ծերի մշակում շինարարության բնագավառում.
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. նավ
թահորերի հսկողություն. հետազոտություններ
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ
ներների ծառայություններ փաթեթավորման
բնագավառում.
նյութերի
փորձարկումն եր.
տեխնիկական նախագծերի ուսումն ասիրում.
երկրաբանական հետազննություն. նավթի հան
քավայրերի հետազննություն. ճարտարագիտու
թյուն. օդերևութաբանական տեղեկատվություն.
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հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ.
համակարգիչների համար ծրագրերի կազ
մում. նավթի հանքավայրերի հետախուզում.
հետազոտություններ ֆիզիկայի բնագավառում.
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավա
ռում. մանածագործական արտադրանքի փոր
ձարկումն եր. երկրաբանական հետախուզում.
հետազոտություններ երկրաբանության բնա
գավառում. արվեստի ստեղծագործությունների
իսկության որոշում. չափաբերում (չափումն եր).
ծրագրային ապահովման մշակում. ծրագրա
յին ապահովման արդիականացում. խորհր
դատվություն համակարգչային տեխնիկայի
մշակման և զարգացման ոլորտում. հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբերա
կան դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ.
համակարգչային տվյալների վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
հետազոտություններ կենսաբանության բնա
գավառում. քաղաքների հատակագծերի կազ
մում. ճարտարագիտական փորձաքննություն.
համակարգչային համակարգերի նախագծում.
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնի
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար.
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-կայ
քերի). համակարգչային ծրագրային ապահով
ման տեղակայում. ամպերի ցրում. տվյալների
և տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում,
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման.
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման
հարցերով. վեբ-սերվերների վարձույթ. տեղե
կատվական համակարգերի պաշտպանու
թյուն վիրուսներից. խորհուրդներ էներգիայի
խնայողության հարցերով. հետազոտություն
ներ շրջակա միջավայրի պաշտպանության
բնագավառում. ինտերնետի համար որոնման
միջոցների
տրամադրում.
փաստաթղթերի
թվայնացում (տեսածրում). ձեռագրի վերլուծու
թյուն (ձեռագրաբանություն). ջերմոցային գազե
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րի արտանետումն երի կրճատման հետ կապված
գիտական տեղեկատվության և խորհրդատ
վության տրամադրում. անտառի որակի գնա
հատում. բրդի որակի գնահատում. հեռակա
հասանելիության համակարգչային համակար
գերի մոնիտորինգ. ջրի անալիզ. գիտական
լաբորատորիաների ծառայություններ. աուդիտ
էներգետիկայի ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի
ոլորտում
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. տեղե
կատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում
խորհրդատվություն. գիտական հետազոտու
թյուններ.սերվերների հոսթինգ. կլինիկական
փորձարկումն եր. տվյալների պահեստային
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալ
ների էլեկտրոնային պահպանում. համակարգ
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական քար
տեզներ կազմելու ծառայություններ. «ամպային»
հաշվարկման ծառայություններ. տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների ծառայություններ,
որոնք տրամադրվում են արտաքին ռեսուրս
ների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնո
հարցերով
խորհրդատվություն.
լոգիական
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ.
հեռահաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատ
վական ծառայություններ. եղանակի տեսության
ծառայություններ. համակարգչային անվտան
գության ոլորտում խորհրդատվություն. տեխնի
կական փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի
դիզայն. բջջային հեռախոսների ապակողպում.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
անսարքությունները բացահայտելու համար.
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
համացանցային անվտանգության հարցերով.
խորհրդատվություն տվյալների անվտանգու
թյան հարցերով. տվյալների կոդավորման
ծառայություններ. համակարգչային համակար
գերի հսկողություն չարտոնված մուտքերը կամ
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու համար.
անձնական տվյալների էլեկտրոնային հսկողու
թյուն համացանցի միջոցով տեղեկատվության
գողությունը հայտնաբերելու համար. վարկային
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քարտերով գործարքների էլեկտրոնային հսկո
ղություն համացանցի միջոցով խարդախու
թյունները հայտնաբերելու համար. ծրագրային
ապահովման մշակում ծրագրային ապահով
ման հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային
հարթակների կատարելագործում. այցեքար
տերի ձևավորում. գիտական և տեխնոլոգիական
հետազոտություններ բնական աղետների ոլոր
տում. նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության
ոլորտներում հետախուզական ծառայություն
ներ. գիտական և տեխնոլոգիական հետազո
տություն արտոնագրային քարտեզագրման
ոլորտում. հետազոտություններ շինարարական
աշխատանքների ոլորտում. հետազոտություն
ներ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների
ոլորտում. հետազոտություններ եռակցման
ոլորտում. բժշկական հետազոտություններ.
գովազդային նյութերի գրաֆիկական ձևավո
րում. հաշվիչների վարձույթ էլեկտրաէներգիայի
սպառման հաշվառման համար. էլեկտրոնային
առևտրի գործարքների ժամանակ օգտագոր
ծողի վավերացման ծառայություններ. օգտա
վավերացման
ծառայություններ՝
գործողի
օգտագործելով մեկանգամյա մուտքի տեխնոլո
գիան առցանց ծրագրային ապահովման հավել
վածների համար:
____________________

(210) 20211500
(220) 13.07.2021
(730) "Արտախ" ՍՊԸ, Երևան, 0015, Խորենացու
28, AM
(540)

(511)
դաս 3. պատրաստուկներ սպիտակեղենին
փայլ հաղորդելու համար, օճառներ, գործվածք
ների երանգները վերականգնող օճառներ,
լեղակ սպիտակեղենի համար, կոսմետիկական
պատրաստուկներ լոգանքի համար, բամբակե
տամպոններ կոսմետիկական նպատակների
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համար, պատրաստուկներ կաշվի գունաթափ
ման համար, աղեր սպիտակեցման համար,
պատրաստուկներ լվացքի համար, օսլա սպի
տակեղենին փայլ հաղորդելու համար, կոշի
կի քսուքներ, պատրաստուկներ ողորկման
համար, կոշիկների խնամքի միջոցներ, ներկա
նյութեր զուգարանի ջրի համար, պահպանող
բաղադրություններ կաշվի համար (փայլեց
նող), բամբակ կոսմետիկական նպատակների
համար, բծերը հանելու միջոցներ, լվացքի սոդա
մաքրելու համար, լվացող միջոցներ, բացա
ռությամբ արդյունաբերական և բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողների, լու
ծույթներ մաքրելու համար, պատրաստուկներ
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար, կեն
ցաղային հակադիրտեր, կենցաղային հակաս
տատիկներ, պատրաստուկներ գունազերծման
համար, ժավելաջուր, պատրաստուկներ լվաց
քը թրջելու համար, պատրաստուկներ մաքրե
լու համար, սպիտակեցնող պատրաստուկներ
լվացքի համար, դիմապակիները մաքրելու
հեղուկներ,
պատրաստուկներ գործվածք
ները կոկելու (օսլայելու) համար, շամպուն
ներ, պատրաստուկներ պատի պաստառները
մաքրելու համար, հոտավետ (բուրավետ) նյու
թեր սպիտակեղենի բուրավետացման համար,
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար,
կենցաղային քիմիական գունաբացող նյութեր
սպիտակեղենի համար, պատրաստուկներ լվա
նալիս սպիտակեղենը փափկացնելու համար,
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված անձե
ռոցիկներ, պատրաստուկներ չոր մաքրման
համար, լվացող միջոցներով տոգորված ջնջոց
ներ մաքրելու համար, մաքրող միջոցներ անձ
նական հիգիենայի համար, ախտահանիչներ
կամ
հոտազերծիչներ,
պատրաստուկներ
լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակների
համար, դիմահարդարումը հեռացնող պատ
րաստուկներով տոգորված անձեռոցիկներ,
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ
մաքրելու համար, սպիտակեցնող (գունազրկող)
միջոցներ կենցաղային նպատակների համար,
մաքրող միջոցներով տոգորված մանկական
անձեռոցիկներ, դիմահարդարումը հեռաց
նող պատրաստուկներով տոգորված բամբակ,
լվացքի անձեռոցիկներ գունաթափումը կանխե
լու համար, չորացնող հակաստատիկ անձեռո
ցիկներ.
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դաս 16. թուղթ. զուգարանի թուղթ, թղթե
տոպրակներ. փաթեթավորման թուղթ. զտա
թուղթ. թղթե զտող նյու
թեր. սե
ղա
նի թղթե
սպիտակեղեն. թղթե թաշկինակներ. սեղանի
թղթե սփռոցներ. պլաստմասսայե թաղանթներ
փաթեթավորման համար. թղթե կամ պլաստ
մասսայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ)
փաթեթավորելու համար. սեղանի թղթե տակ
դիրներ. տակդիր-գորգիկներ աշխատասե
ղանի համար. մանկական թղթե կրծկալներ.
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. թղթե կամ
ստվարաթղթե փաթաթվածքներ շշերի համար.
գրաֆինների թղթե տակդիրներ. պղպջակա
վոր պլաստմասսայե թերթեր փաթեթավորման
կամ կշռաբաշխման համար. վերականգնված
թաղանթանյութից թերթեր փաթեթավորման
համար. թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակ
ներ աղբի համար. թղթե անձեռոցիկներ գրիմը
հեռացնելու համար. սեղանի թղթե անձեռո
ցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպաս
քի տակ դնելու համար. շշերի փաթեթվածք
րաթղ
թից. թղթե սրբիչ
ներ
թղթից կամ ստվա
ձեռքերի համար. թղթե երեսսրբիչներ. թղթե
զտիչներ սուրճի համար. թուղթ պահարան
ների արկղերի համար (բուրավետացված կամ
ոչ). թղթե կամ պլաստիկից ներծծող թերթիկներ
սննդամթերքը փաթեթավորելու համար. խոնա
վությունը կարգավորող թղթե կամ պլաստիկից
թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորելու
համար. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթեթա
վորման (միջադրման, խծուծման) նյութեր. թղթե
կամ ստվարաթղթե խծուծման նյութեր. պլաստ
մասսայե տոպրակներ ընտանի կենդանի
ների թափոնները հեռացնելու համար. թղթե
տոպրակներ բժշկական գործիքների մանրէա
զերծ
ման հա
մար. թուղթ բժշկա
կան զննման
սեղանների համար. ատամն աբուժական սկու
տեղների թղթյա ծածկեր. թևքերով մանկական
թղթյա կրծկալներ. թղթե անձեռոցիկներ մաք
րելու համար:
____________________

(210) 20211503
(220) 13.07.2021
(730) «Սթոուն հոլդինգ» ՍՊԸ, Արարտի մարզ,
գ. Այնթապ, 6-րդ թ., տ. 14, AM
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(540)

(511)
դաս 40. տրավերտինե մեծաբեկորների
կտրում, մշակում:
____________________

(210) 20211507
(220) 13.07.2021
(730) «Սոֆադ» ՍՊԸ, Երևան, Անտառային 190,
բն. 2, AM
(540)

(511)
դաս 3. օճառներ. նշի օճառ. կոսմետիկական
պատրաստուկներ լոգանքի համար. օճառներ
սափրվելու
համար.
լոսյոններ
մազերի
համար. շամպուններ, հոտազերծող օճառներ.
հատով օճառներ հարդարանքի համար.
օճառներ քրտնելու դեմ. սափրվելու լոսյոններ.
հատով օճառներ հարդարանքի համար. օդի
բուրավետիչներ. մաքրող միջոցներ անձնական
հիգիենայի համար. ատամնամածուկ.
դաս 16. զուգարանի թուղթ. սեղանի թղթե
անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու
համար. թղթե թաշկինակներ. թղթե սրբիչներ
ձեռքերի համար. թղթե երեսսրբիչներ. թղթե
անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու
համար. ապակե սպասքը սրբելու անձեռոցիկներ
(սրբիչներ). ատամնաքչփորիչներ.
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դաս 21. օճառամաններ, աղբարկղեր, օճառի
բաշխիչներ, զուգարանի թղթի բաշխիչներ,
անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ սրբիչների
համար:
____________________

(210) 20211508
(220) 14.07.2021
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR
(540)

(511)
դաս 3. բուրավետիչներ. կոսմետիկական
միջոցներ, արդուզարդի պարագաներ.
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար,
դիետիկ արտադրանք. սննդային հավելումներ
և
պատրաստուկներ,
դեղագործական
արտադրանք.
բժշկական
արտադրանք.
բժշկական պատրաստուկներ. դեղագործական
պատրաստուկներ.
հիգենիկ
արտադրանք
բժշկական
նպատակներով
օգտագործելու
համար. ֆունգիցիդներ:
____________________

(210) 20211509
(220) 14.07.2021
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR
(540)

(511)
դաս 3. բուրավետիչներ. կոսմետիկական
միջոցներ. արդուզարդի պարագաներ.
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար.
դիետիկ արտադրանք. սննդային հավելում
ներ և
պատրաստուկներ. դեղագործական
արտա
դրանք.
բժշկական
արտադրանք.
բժշկական պատրաստուկներ. դեղագործական
պատրաստուկներ.
հիգենիկ
արտադրանք
բժշկական
նպատակներով
օգտագործելու
համար. ֆունգիցիդներ:
____________________
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(210) 20211510
(220) 14.07.2021
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR
(540)

(511)
դաս 3. բուրավետիչներ. կոսմետիկական
միջոցներ. արդուզարդի պարագաներ.
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար.
դիետիկ արտադրանք. սննդային հավելումներ
և
պատրաստուկներ.
դեղագործական
արտադրանք.
բժշկական
արտադրանք.
բժշկական պատրաստուկներ. դեղագործական
պատրաստուկներ.
հիգենիկ
արտադրանք
բժշկական
նպատակներով
օգտագործելու
համար. ֆունգիցիդներ:
____________________

(210) 20211511
(220) 14.07.2021
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR
(540)

(511)
դաս 3. բուրավետիչներ. կոսմետիկական
միջոցներ. արդուզարդի պարագաներ.
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար,
դիետիկ արտադրանք. սննդային հավելումներ
և
պատրաստուկներ.
դեղագործական
արտադրանք.
բժշկական
արտադրանք.
բժշկական պատրաստուկներ. դեղագործական
պատրաստուկներ.
հիգենիկ
արտադրանք
բժշկական
նպատակներով
օգտագործելու
համար. ֆունգիցիդներ:
____________________

(210) 20211512
(220) 14.07.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լեոնիդ Հակոբի
Բադալով, Երևան, 0031, Աջափնյակ, Սիսակյան
փող., շ. 18Վ, բն. 7, AM
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(540)

(511)
դաս 25.բերետներ. բլուզներ. կեպիներ՝
որպես
գլխարկներ.
տրիկոտաժեղեն.
պարանոցի խողովակաձեւ շարֆեր. լիֆեր.
ներքնազգեստ.
խալաթներ.
սվիտերներ
պուլովերներ. կրծքակալներ. բոլորագլխարկներ.
կոմբինեզոններ
(հագուստ).
կոստյումներ.
պատրաստի
հագուստ,
մասնավորապես՝
հղի կանանց, կրծքով կերակրող մայրերի և
երեխաների համար. մանկական վարտիքներ
(ներքնազգեստ). ականջակալներ (հագուստ).
փողկապներ.
բրիջիներ.
տաբատներ.
վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). շարֆ,
կաշնե, վզնոց. տրիկոտաժե հագուստ. մորթե
թիկնոցներ. բաճկոնակներ. գլխաշոր, որը
ծածկում է պարանոցը և ուսերը. մանտո. ջերսի
(հագուստ). շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ
(հագուստ).
սպորտային
տրիկոտաժեղեն.
գոգնոցներ
(հագուստ).
մուֆտաներ
(հագուստ). կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ).
պիժամաներ. զգեստներ. կիսավարտիքներ.
կրծկալներ.
վերարկուներ.
համազգեստ.
բրդյա
բաճկոններ
(հագուստ).
քողեր
(հագուստ). լողավարտիքներ. լողազգեստներ.
բաղնիքի խալաթներ. մանկական կրծկալներ,
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների.
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն.
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի
թաշկինակներ).
հագուստ
մարմնամարզիկների
համար.
հագուստ
արհեստական կաշվից. կաշվե հագուստ.
թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ.
սարիներ. կարճաթեւ (T-աձեւ) մայկաներ.
չալմաներ.
ժապավենակապ
փողկապներ
լայն եզրերով. գոտի-քսակներ (հագուստ).
դիմակներ քնելու համար. կիսատաբատաձեւ
շրջազգեստներ. պոնչոներ. լեգինսներ (շալվար).
սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես գլխարկներ.
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային
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մայկաներ. թեւքերով մանկական կրծկալներ,
բացառությամբ
թղթից
պատրաստված
ների. ասեղնագործ հագուստ. գլխարկներ.
թաթմաններ. գլխաշորեր:
դաս 35. ապրանքների ցուցադրում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առեւտրային
կամ գովազդային նպատակներով. մանրա
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով:
դաս 42. հագուստի մոդելավորում:
____________________

(210) 20211513
(220) 14.07.2021
(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ,
Թբիլիսյան խճուղի 25, AM
(540)

ք.

Երևան,

(511)
դաս 20. կահավորանք (կահույք). լվացա
րանների սեղաններ (կահույք). դարակներ
(կահույք).
լվացարանային
պահարաններ
(կահույք):
____________________

(210) 20211514
(220) 14.07.2021
(730) «Արա Մարտիրոսյան և որդիներ» ՍՊԸ,
Երևան, Գ.Նժդեհի շ. 5, բն. 1, AM
(540)

(511)
դաս 12. հետևի դիտահայելիներ, հետևի
կողային դիմահայելիներ տրանսպորտային
միջոցների համար.
դաս 37. վնասված տրանսպորտային
միջոցների վերանորոգում:
____________________
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(210) 20211515
(220) 14.07.2021
(730) «Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
գյուղ Արզնի, Աբովյան խճուղի 9, AM
(540)

(511)
դաս 29. միս, մսամթերք, հում ապխտած
մսամթերք, հում աղը դրած մսամթերք,
բեկոն, նրբերշիկ, երշիկեղեն, հում-ապխտած
երշիկ, եփած երշիկ, եփած ապխտած
երշիկ, ապուխտ, բաստուրմա, սուջուխ, մսի
էքստրակտներ, մսի պահածոներ, մսային կամ
միս պարունակող կիսապատրաստվածքներ
(կիսաֆաբրիկատներ), մսային արտադրանք
պաքսիմատի
մեջ
(կիսաֆաբրիկատներ),
խմորապատ մսային արտադրանք (կիսա
ֆաբրիկատներ),
խոհարարական
պատ
րաստվածք (կիսաֆաբրիկատներ):
____________________

(210) 20211516
(220) 14.07.2021
(730) «Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
գյուղ Արզնի, Աբովյան խճուղի 9, AM
(540)

07/2

ՄԱՍ
№ 1

(511)
դաս 29. միս, մսամթերք, հում ապխտած
մսամթերք, հում աղը դրած մսամթերք,
բեկոն, նրբերշիկ, երշիկեղեն, հում-ապխտած
երշիկ, եփած երշիկ, եփած ապխտած
երշիկ, ապուխտ, բաստուրմա, սուջուխ, մսի
էքստրակտներ, մսի պահածոներ, մսային կամ
միս պարունակող կիսապատրաստվածքներ
(կիսաֆաբրիկատներ), մսային արտադրանք
պաքսիմատի
մեջ
(կիսաֆաբրիկատներ),
խմորապատ մսային արտադրանք (կիսա
ֆաբրիկատներ),
խոհարարական
պատ
րաստվածք (կիսաֆաբրիկատներ):
____________________

(210) 20211517
(220) 14.07.2021
(730) «Ոսկանյան գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
Եղվարդ համայք, գ. Զովունի 1-ին փողոց N 238,
AM
(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. մրգային
պահածոներ. թթու դրած մանր վարունգ.
պահածոյացված
բանջարեղեն.
ջերմային
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. ջերմային
մշակման ենթարկված մրգեր. մուրաբաներ.
թթու կաղամբ. պտղամիս. կոճապղպեղի
մուրաբա. պահածոյացված սոյայի հատիկներ
սննդի համար. բանջարեղենի հյութեր սնունդ
պատրաստելու
համար.
պահածոյացված
ոսպ. ցիտրուսային ջեմ. պահածոյացված
սոխ. տոմատի խյուս. պահածոյացված սնկեր.
պահածոյացված լոբազգիներ. խնձորի խյուս.
լոռամրգի մրգանույշ. պահածոյացված պղպեղ.
պահածոյացված սխտոր. դդմիկի խավիար.
բադրիջանի
խավիար.
պահածոյացված
հատապտուղներ. մշակված քաղցր եգիպտա
ցորեն. մշակված բանջարեղեն:
____________________

52
52

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.07.2021
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ՄԱՍ
№ 1

Հետ կանչում
15.07.2021 թ. N 07/1 ապրանքային նշանների հայտերի պաշտոնական տեղեկագրում
հրապարակված «Նարե Մնացականյան» ՍՊԸ-ի N 20211313 հերթական համարով EOS LASER BLACK
PANTHER ապրանքային նշանի հայտը հետ կանչված է համարվել 15.07.2021թ.-ից:
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ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
16.07.2021

07/2

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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ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
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KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO

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

NP
NR
NZ
OA

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

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

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

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW
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ՄԱՍ 1
№

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

Նշված երկիրը գոյություն չունի
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