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Տեղեկություններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20212202
(220) 15.10.2021
(730) «Սուրճ բուրմունք» ՍՊԸ, Երևան, Ազատա
մարտիկների 157, AM
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո. շաքար. բրինձ.
տապիոկա. սագո. սուրճի փոխարինիչներ.
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց.
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ.
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ.
աղ. մանանեխ. քացախ. սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
____________________

(210) 20212260
(220) 25.10.2021
(730) «Կոնֆետօ» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/74, 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

(ամոքանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոն
ֆետներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկա
յին արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակար
կանդակներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունք
ներ. շաքարով հրուշակեղեն. եգիպտացորենի
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ.
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի.
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր.
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ.
սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպ
տացորենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու
ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից
պատրաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա.
խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշա
կեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի հրու
շակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարա
կան նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա
ցորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. արիշտա. կուտապներ.
գարեձավար. սենդվիչներ. պաստեղներ (հրու
շակեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).
չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պատիճավոր
պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. պղպեղ (տաք
դեղ). կարտոֆիլի ալ յուր. պուդինգ (քաղցրա
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կուտապ). պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). բրինձ. զաֆրան
(քրքում) (համեմանք). սագո. սոուսներ (համե
մունքներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձավար.
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
տիկային արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք).
կուսկուս. ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ)
սննդի հա
մար. ածիկ սննդի մեջ օգ
տա
գոր
ծե
լու համար. ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղ
վամոր կաթ. ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու
համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի
բլիթ
ներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոն
դող (հրու
շակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի
սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց).
չատնի (համեմունք). գարնանային ռուլետ.
տակոս. տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի
հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցան
ների համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե.
հալ
վա. քիշ. մսա
յին թանձր ամո
քանք. մի
սո.
սոյայի խյուս (համեմունք). հացահատիկների
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա.
եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի.
կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ
սննդի համար). պահածոյացված բանջարա
նոցային խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
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մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինեքար
խոհարարական նպատակների համար. գլյու
տենային հավելույթներ խոհարարական նպա
տակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավե
նու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկոլադե զար
դարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենի
քից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պու
դինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. ման
րացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
ն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմ
ն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմ
ն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
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րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով:
____________________

(210) 20212277
(220) 26.10.2021
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Արկադի
Ստեփանյան, Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ,
Իսակովի 68/4, AM
(540)

(511)
դաս 9. միկրոպրոցեսորներ. մոդեմ
ն եր.
մոնիտորներ (համակարգչային սարքավորանք).
մոնիտորներ
(համակարգչային
ծրագրեր).
«Մկնիկ» տեսակի մանիպուլ յատորներ (կից
սարքավորում
ն եր).օպտիկական
սկավառակ
ներ.համակարգչային տպիչներ. պրոցեսորներ
(տեղեկատվության մշակման կենտրոնական
բլոկներ). ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության
մշակման սարքեր).մալուխների միացման կցոր
դիչներ. համրիչներ. հեռախոսային ինքնապա
տասխանիչներ. տեսախցիկներ. պարկուճային
նվագարկիչներ. խտասկավառակների նվագար
կիչներ. սկավառակակիրներ համակարգիչների
համար. սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով
քարտեր). դյուրակիր համակարգիչներ. հայտա
րարությունների էլեկտրոնային տախտակներ.
տեսաէկրաններ. տեսահեռախոսներ. անլար
հեռախոսներ. մկնիկների գորգեր. շարժական
հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ. սմարթ
ֆոնների ծածկոցներ. սմարթֆոնների պատյան
ներ. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ ժամացույցներ.
պլանշետային համակարգիչների պատյաններ:
____________________
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(210) 20212282
(220) 27.10.2021
(730) «Քեյս» ՍՊԸ, Երևան, 0012 Կոմիտասի
պող. 16, բն. 32, AM
(540)

(511)
դաս 35. ծառայություններ հասարակական
հարաբերությունների բնագավառում՝ առևտ
րային օգնության ծառայություններ, օրինակ`
անձնակազմի հավաքագրում, երրորդ անձանց
համար գործարար պայմանագրերի շուրջ
բանակցություններ. ծախսերի գների վերլու
ծություն. ներմուծման-արտահանման գործա
կալությունների ծառայություններ. առևտրային
գործարքների և ֆինանսական գրառում
ն երի
հետ կապված վարչարարական ծառայություն
ներ, օրինակ՝ հաշվապահական հաշվառում,
հաշվետվությունների
կազմում
հաշիվ
ն երի
վերաբերյալ, առևտրային աուդիտ և հաշվա
պահական ու ֆինանսական աուդիտ, առևտ
րային գործունեության գնահատում, հարկային
հայտարարագրեր կազմելու և ներկայացնելու
ծառայություններ. ապրանքների և ծառայու
թյունների լիցենզիաների առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գրավոր հաղորդագրությունների և գրառում
ների գրանցման, մատենագրման, կազմման,
հավաքման կամ համակարգման ծառայու
թյուններ, ինչպես նաև մաթեմատիկական կամ
վիճակագրական տվյալների հավաքման ծառա
յություններ. գրասենյակային գործառույթներ,
օրինակ՝ հանդիպում
ն երը ծրագրելու և հանդի
պում
ն երի մասին հիշեցնելու ծառայություններ,
տեղեկատվության որոնում համակարգչային
ֆայլերում երրորդ անձանց համար, տվյալների
ավտոմատացված հիմ
ն ապաշարների վարում,
հեռախոսային կոմուտատորի ծառայություններ։
____________________
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(210) 20212316
(220) 01.11.2021
(730)
Մալաթիա-Սեբաստիա
վարչական
շրջան «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի»
կրթա
համալիր» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն, ՀՀ, Երևան 0064, ՄալաթիաՍեբաստիա վարչ. շրջան, Րաֆֆու 57, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա
ռությամբ գարեջրի, ալկոհոլային բաղա
դրություններ
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար՝
գինիներ,
լիկյորային
գինիներ,
ալկոհոլային սիդրեր, տանձօղի, լիկյորներ,
սպիրտային
ըմպելիքներ,
սպիրտային
բնահյութեր (էսենցիաներ), ալկոհոլային մրգա
յին լուծամզուքներ (էքստրակտներ), դառը
թրմօղիներ:
____________________

01/2

ՄԱՍ
№ 1

(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.
____________________

(210) 20212392
(220) 10.11.2021
(730) «Ջի Էմ դեվելոփեր» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Տպագրիչների 9, բն. 29, AM
(540)

(210) 20212389
(220) 09.11.2021
(730) Նորայր Իկարյան, ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ,
Եղեգնաձոր, Պռոշյան փող., տուն 13, AM
(540)

(511)
դաս 35. շինարարական նախագծերի
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի
կառավարում. ծառայություններ հասարակական
հարաբերությունների բնագավառում.
դաս 36. շինարարական նախագծերի
ֆինանսավորման կազմակերպում.
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դաս 37. շինարարություն. շինարարական
աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերա
հսկողություն.
շինարարության
հարցերով
տեղեկատվության տրամադրում:
____________________

(210) 20212391
(220) 10.11.2021
(730) «Ռ ընդ Ս բիզնես գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ,
ք.Ալավերդի 1701, Բաղրամյան 10, բն. 2, AM
(540)

(511)
դաս 30. բուսական թեյեր:
____________________

(210) 20212399
(220) 10.11.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անիկ Ասատրյան
Ասատուրի, Արարատ, Զանգակատուն, Ա.
Մարգարյան փ., տուն 1, AM
(540)
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(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտակուց.
արյունախառն երշիկ. արգանակներ. բաղադ
րություններ արգանակ պատրաստելու համար.
խավիար. պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային յուղ.
արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. սառեց
րած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած մանր
վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. ջեր
մային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարապատ
մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեցգետնան
մաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգե
տիններ. ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. մրգա
յին դոն
դող. պտղա
միս. միս. ան
կեն
դան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյա
յի հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. յու
ղային խառնուրդներ բուտերբրոդների համար.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմար
ներ. եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ.
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի հյու
թեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային լու
ծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստ
ներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված
ոսպ. մարգարին. ցիտրուսային ջեմ. սննդային
ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. անկեն
դան միդիաներ. արմավենու սննդային յուղ.
մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի
պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. պահածո
յացված ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային յուղ.
սննդային ոսկրայուղ. պեկտիններ խոհարա
րական նպատակների համար. մանրաթթու.
պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. աղը դրած
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միս. բաղադրություններ ապուրներ պատրաս
տելու համար. տոմատի խյուս. բանջարեղենա
յին աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային
աղցաններ. անկենդան սարդինա ձուկ. անկեն
դան սաղմոն. կենդանական սննդային ճար
պեր. անկենդան թյուննոս. տոմատի հյութ
սնունդ պատրաստելու համար. արևածաղկի
սննդային յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյաց
ված գետնասնկեր. անկենդան ընտանի թռչուն.
մրգակեղև. ալգինատներ խոհարարական նպա
տակների համար. ծեծած նուշ. մշակված գետ
նընկույզ. պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ.
կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. պահածոյացված
լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամ
թերք. մրգային չիպսեր. անկենդան խխունջ
ներ. սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր.
սննդի համար պատրաստված ծաղկափոշի.
անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ. պահա
ծոյացված ձուկ. պահածոյացված միս. անկեն
դան մանր ծովախեցգետիններ. խխունջի ձվեր.
տոֆու (սոյայի շոռ). հարած սերուցք. խոզի
միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կար
տոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի մեջ
օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների հարս
նյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբեր
շիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի.
հումուս. պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլ
ներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ցածր կա
լո
րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով եռաց
րած կաթ. թթվեց
րած կաթ. տո
մա
տի մա
ծուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետ
նընկույզի կաթ խոհարարական նպատակների
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համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետաց
ված ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածո
յացված հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարա
րական նպատակների համար. սառեցումով
չորացրած միս. վարսակի կաթ. բանջարեղե
նային սերուցքներ. սառեցումով չորացրած
բանջարեղեն. առաջին սառը մամլման եղա
նակով ստացված ձիթապտղի սննդային յուղ.
ուտելի մրջյունների թրթուրներ, պատրաստ
ված. ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված
քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին
քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագն
դիկներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.
խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա
(կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարա
կան նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկո
սի կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի կաթի
հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմ
քով. բնական կամ արհեստական թաղանթներ
երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորաց
րած ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային փքաբ
լիթներ. մամլած մրգային մածուկ. յուբա. սոյայի
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերա
կուր). տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն.
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ.
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. շուկ
րուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. օմլետ.
մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. բանջարե
ղենային խտածոներ սնունդ պատրաստելու
համար. մրգային խտածոներ սնունդ պատրաս
տե
լու հա
մար. հա
ցին քսվող սնունդ բան
ջա
րեղենի հիմքով. ագարագար խոհարարական
նպատակների համար. անկենդան կակղա
մորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթնաթթվա
յին ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի ծաղիկներ.
բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահածոյացված
կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղպեղ.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
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ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի
աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի համար.
քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. ամո
քանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ.
սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպ
տացորենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու
ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից
պատրաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա.
խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշա
կեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի հրու
շակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարա
կան նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա
ցորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. արիշտա. կուտապներ.
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գարեձավար. սենդվիչներ. պաստեղներ (հրու
շակեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).
չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պատիճավոր
պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. պղպեղ (տաք
դեղ). կարտոֆիլի ալ յուր. պուդինգ (քաղցրա
կուտապ). պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). բրինձ. զաֆրան
(քրքում) (համեմանք). սագո. սոուսներ (համե
մունքներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձավար.
սորբեթ (սառեցված աղանդեր). սպագետի.
տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր. տարտեր (մրգա
- բանջարեղենային կարկանդակներ). վանիլի
բուրավետարարներ խոհարարական նպատակ
ների համար. վանիլին (վանիլի նփոխարինիչ
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
տիկային արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք).
կուսկուս. ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ)
սննդի հա
մար. ածիկ սննդի մեջ օգ
տա
գոր
ծե
լու համար. ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղ
վամոր կաթ. ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու
համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի
բլիթ
ներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոն
դող (հրու
շակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի
սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց).
չատնի (համեմունք). գարնանային ռուլետ.
տակոս. տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի
հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցան
ների համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե.
հալ
վա. քիշ. մսա
յին թանձր ամո
քանք. մի
սո.
սոյայի խյուս (համեմունք). հացահատիկների
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա.
եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի.
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կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ
սննդի համար). պահածոյացված բանջարա
նոցային խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինեքար
խոհարարական նպատակների համար. գլյու
տենային հավելույթներ խոհարարական նպա
տակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավե
նու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկոլադե զար
դարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենի
քից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պու
դինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. ման
րացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
ն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմ
ն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմ
ն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
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լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով:
____________________

(210) 20212403
(220) 11.11.2021
(730) Ելենա Գևորգյան, Երևան, Տիգրան Մեծի
46, բն. 56, AMՄարիամ Լորեցյան, Երևան,
Մաշտոցի 3, բն. 3, AM
(540)

(511)
դաս 24. գործվածքներ արհեստական
մետաքսից.
դաս 25. շապիկներ (բլուզներ). հագուստ.
բոլորագլխարկներ.
մորթիներ
(հագուստ).
հանովի օճիքներ, զուգագուլպաներ. կոմբինե
զոններ (հագուստ). կոստյում
ն եր. փողկապ
ներ. բրիջիներ. տաբատներ. վերենազգեստ.
ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի աստառ
ներ (հագուստի տարբեր). շարֆ. կաշնե. վզնոց.
գօտի-շարֆ ծիսակարգային շարֆեր. տրի

12
12

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
18.01.2022

կոտաժե հագուստ. ներդիրներ շապիկների
համար. գաբարդիններ (հագուստ). բաճկոնակ
ներ. գլխա
շոր, որը ծած
կում է պա
րա
նո
ցը և
ուսերը. մանտո անջրանցիկ հագուստ. զանգա
պաններ (տաք գուլպաներ). ջերսի (հագուստ).
առանց մատների ձեռնոցներ. կնգուղով վերար
կու (թիկնոցներ). պիժամաներ. զգեստներ.
վերարկուներ. համազգեստ. բաղնիքի խալաթ
ներ. կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ. գլխա
կապեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն. տակի
շրջազգեստներ. կանացի ներքնաշապիկներ
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ).
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ).
հագուստ մարմ
ն ամարզիկների համար. սարի
ներ. կարճատև (Т-աձև) մայկաներ. չալմաներ.
ժապավենակապ փողկապներ լայն եզրերով.
գոտի-քսակներ (հագուստ). կիսատաբատաձև
շրջազգեստներ. լեգինսներ (շալվար). սարա
ֆաններ. հավարներ՝ որպես գլխարկներ.
սպորտային մայկաներ, մինչև կոճերը հասնող
կոշիկներ. կիմոնո. գլխարկներ. գլխաշորեր:
____________________
(210) 20212505
(220) 24.11.2021
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US
(540)
(511)
դաս 5. հիգիենիկ միջոցներ բժշկական
նպատակների համար. կանացի հիգիենիկ
կիսավարտիքներ. հիգիենիկ սրբիչներ, միջա
դիրներ. ամենօրյա միջադիրներ (հիգիենիկ).
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար.
խանձարուրներ անմիզապահությամբ տառա
պողների համար. հիգիենիկ կիսավարտիքներ
անմիզապահությամբ տառապողների համար:
____________________

(210) 20212513
(220) 25.11.2021
(730) Էդուարդ Հայրումյան,
Ստեփանյան 3/6, բն. 31, AM
(540)

Երևան,

Ն.
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(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն. բաղնիքի
սանդալներ. բաղնիքի հողաթափներ. գուլպա
ներ (երկար). բերետներ. բլուզներ. կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաք
թեր (կոշիկների մասեր). տաբատակալներ.
քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի օձիքներ.
պարանոցի խողովակաձև շարֆեր. լիֆեր.
բռնցքամարտիկների վարտիքներ. թասակներ
(գլխարկ). իրանակալներ (կանացի ներքնազ
գեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ (հագուստ).
հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ
(հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ,
պուլովերներ. կարճագուլպաներ. կապեր կար
ճագուլպաների համար. կախակապեր. կապեր
երկար գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոն
ներ. կրծքակալներ. բոլորագլխարկներ. կոշկե
ղենի մետաղե եզրակներ. մորթիներ (հագուստ).
հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինե
զոններ ջրային դահուկների համար. կոմբինե
զոններ (հագուստ). կոստյում
ն եր. պատրաստի
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներքնազ
գեստ). ականջակալներ (հագուստ). փողկապ
ներ. կոշկերեսներ. սռնապաններ. բրիջիներ.
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների համար.
ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի աստառ
ներ (հագուստի տարրեր). շարֆ, կաշնե, վզնոց.
գոտիշարֆեր, ծիսակարգային շարֆեր. տրի
կոտաժե հագուստ. ներդիրներ շապիկների
համար. էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բութ
սեր (ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ).
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ.
բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. գլխա
շոր, որը ծածկում է պարանոցը և ուսերը. մարմ
նամարզական կոշկեղեն. մանտո. անջրանցիկ
հագուստ. զանգապաններ (տաք գուլպաներ).
ջերսի (հագուստ). շրջազգեստներ. նորածնի
օժիտ (հագուստ). սպորտային տրիկոտաժե
ղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ (հագուստ).
մուֆտաներ (հագուստ). առանց մատների ձեռ
նոցներ. տնային կոշիկներ. կնգուղով վերարկու
(թիկնոցներ). մուշտակներ. լողափի զգեստ
ներ. լողափի կոշիկներ. գրպաններ հագուստի
համար. պիժամաներ. զգեստներ. սաբոներ (կո
շիկ). սանդալներ. կիսավարտիքներ. կրծկալներ.
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վերարկուներ. կրունկներ կոշկեղենի համար.
պատմուճաններ (պարեգոտներ). ռանտեր կոշ
կեղենի համար. համազգեստ. բրդյա բաճկոն
ներ (հագուստ). բաճկոններ (հագուստ). թղթե
հագուստ. քողեր (հագուստ). լողագլխարկներ.
լողավարտիքներ. լողազգեստներ. բաղնիքի
խալաթներ. կոշկեղենի ներբաններ. կոշիկներ.
կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. սեպեր բութ
սերի համար. սպորտային բութսեր. գլխակա
պեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն. տակի
շրջազգեստներ. դահուկների կիսակոշիկներ.
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ մարմ
ն ա
մարզության համար. հագուստ արհեստական
կաշվից. կաշվե հագուստ. թիկնոցներ. դիմա
կահանդեսի կոստյում
ն եր. սարիներ. կարճաթև
(T-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապավենա
կապ փողկապներ լայն եզրերով. գոտիքսակ
ներ (հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ.
դիմակներ քնելու համար. կիսատաբատաձև
շրջազգեստներ. պոնչոներ. սարոնգներ. դահու
կորդների ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար).
սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես գլխարկներ.
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտա
յին մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե երկարա
ճիտ կոշիկներ). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը
հասնող կոշիկներ. վարսավիրական թիկնոց.
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ.
մարմ
ն ամարզական կիպ նստող զգեստ. կիմո
նո. ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի կրունկի
պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ.
թաթմաններ. լատեքսային հագուստ. պաշտ
պանիչ
մարզաշապիկներ
(ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն կրծկալ
ներ. կարճ սռնապաններ.
դաս 35. հագուստի, կոշկեղենի առևտուր:
____________________

(210) 20212844
(220) 14.12.2021
(730) «Ակվատուս»
Աճառյան 31, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,
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(511)
դաս 35. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ
համակարգչային
ցանցում.
մանրածախ
վաճառքի ծառայություններ առցանց խանութ
ների միջոցով. գործարարության կառավարման
ծառայություններ համացանցում կատարված
վաճառքի վերամշակման համար. ապրանքներ
և ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
մանրամեծածախ առևտուր, մասնավորապես՝
լողավազանների և շոգեբաղնիքների պարա
գանաներ և մասնեմասեր, ախտահանման նյու
թեր. մաքրման պարագաներ և շինարարական
նյութեր, աքսեսուարներ և կից սարքեր. սալիկ
ներ՝արտքին և ներքին օգտագործման համար,
խճանկարային և դեկորատիվ սալիկներ, սոսն
ձանյութեր. վինիլային և կովրոլինային հատա
կածածկույթներ, պաստառներ. բետոնապատ
տարածքների մշակման համար նախատեսված
հավելանյութեր. ապակեթելային ցանցեր, ջրա
մեկուսացման նյութեր, կցվանքների լցանյու
թեր.
դաս 37. շինարարական ծառայություն
ներ. տեղակայման և նորոգման ծառայություն
ներ. հանքարդյունաբերություն, նավթի և գազի
հորատում:
____________________

(210) 20212725
(220) 14.12.2021
(730) «Մաաթ ընդ քո» ՍՊԸ, Երևան, Վահագնի
թղմ., Երզնկացի 1 տուն, AM
(540)

0040,

(511)
դաս 12. հեծանիվ
ն եր. հենակներ հեծանիվ
ների համար. շղթաներ հեծանիվ
ն երի համար.
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
18.01.2022

հեծանիվ
ն երի ղեկեր. հեծանիվ
ն երի դողեր
ցեխից, կեղտից պաշտպանող վահանակներ
հեծանիվ
ն երի համար. հեծանիվ
ն երի ատամ
նանիվ
ն եր. արգելակներ հեծանիվ
ն երի համար.
հեծանիվ
ն երի անվահեցեր. ծնկավոր լծակներ
հեծանիվ
ն երի համար. շարժիչներ հեծանիվ
ների համար. հեծանիվ
ն երի անվակունդեր.
հեծանիվ
ն երի ոտնակներ. պոմպեր հեծանիվ
ների համար. հեծանվային անվաճաղեր. հեծա
նիվ
ն երի անիվ
ն եր. թամբեր հեծանիվ
ն երի
համար. պահպանական ցանցեր հեծանիվ
ն երի
համար. հեծանիվ
ն երի շրջանակներ. թամբերի
պատյաններ հեծանիվ
ն երի համար. անխուց
դողեր հեծանիվ
ն երի համար. հեծանիվ
ն երի
զամբյուղներ. հեծանիվ
ն երի կողով
ն եր. հեծա
նիվ
ն երի խուրջիններ. հեծանիվ
ն երի զանգեր.
Էլեկտրական հեծանիվ
ն եր. մոտոցիկլետների
կանգնակներ. մոտոցիկլետներ. թամբեր մոտո
ցիկլետների համար. մոտոցիկլետների սայլակ
ներ. մոտոցիկլետների զանգեր. մոտոռոլլեր.
շղթաներ մոտոցիկլետների համար. մոտոցիկ
լետների շրջանակներ. մոտոցիկլետների ղեկեր.
շարժիչներ մոտոցիկլետների համար. մոտո
ցիկլետների կողով
ն եր. թամբերի պատյաններ
մոտոցիկլետների համար.
դաս 35. գովազդ. այտարարությունների
փակցնում. գովազդային նյութերի տարածում.
գովազդային նյութերի վարձույթ. տարածք
ների վարձակալում գովազդի տեղադրման
համար. սպորտային միջոցառում
ն երի հովա
նավորմամբ ապրանքների և ծառայություն
ների խթանում. հեծանիվ
ն երի, հեծանիվ
ն երի
համար հենակների, հեծանիվ
ն երի համար
շղթաներ, հեծանիվ
ն երի ղեկերի, հեծանիվ
ն երի
դողերի, հեծանիվ
ն երի համար ցեխից, կեղտից
պաշտպանող վահանակների, հեծանիվ
ն երի
ատամ
ն անիվ
ն երի, հեծանիվ
ն երի համար արգե
լակների, հեծանիվ
ն երի անվահեծերի, հեծանիվ
ների համար ծնկավոր լծակների, հեծանիվ
ն երի
համար շարժիչների, հեծանիվ
ն երի անվակուն
դերի, հեծանիվ
ն երի ոտնակների, հեծանիվ
ն երի
համար պոմպերի, հեծանվային անվաճաղերի,
հեծանիվ
ն երի անիվ
ն երի, հեծանիվ
ն երի համար
թամբերի, հեծանիվ
ն երի համար պահպանա
կան ցանցերի, հեծանիվ
ն երի շրջանակների,
հեծանիվ
ն երի համար թամբերի պատյան
ների, հեծանիվ
ն երի համար անխուց դողերի,
հեծանիվ
ն երի զամբյուղների, հեծանիվ
ն երի
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կողով
ն երի, հեծանիվ
ն երի խուրջինների, հեծա
նիվ
ն երի զանգերի, էլեկտրական հեծանիվ
ն երի,
մոտոցիկլետների կանգնակների, մոտոցիկ
լետների, մոտոցիկլետների համար թամբերի,
մոտոցիկլետների սայլակների, մոտոցիկլետ
ների զանգերի, մոտոռոլերի, մոտոցիկլետների
համար շղթաների, մոտոցիկլետների շրջանակ
ների, մոտոցիկլետների ղեկերի, մոտոցիկլետ
ների համար շարժիչների, մոտոցիկլետների
կողով
ն երի, մոտոցիկլետների համար թամբերի
պատյանների մանրամեծածախ առևտուր:
____________________

(210) 20212727
(220) 14.12.2021
(730) «Մաաթ ընդ քո» ՍՊԸ, Երևան, Վահագնի
թղմ., Երզնկացի 1 տուն, AM
(540)

(511)
դաս 12. հեծանիվ
ն եր, հենակներ հեծանիվ
ների համար. շղթաներ հեծանիվ
ն երի համար.
հեծանիվ
ն երի ղեկեր. հեծանիվ
ն երի դողեր.
ցեխից, կեղտից պաշտպանող վահանակներ
հեծանիվ
ն երի համար. հեծանիվ
ն երի ատամ
նանիվ
ն եր. արգելակներ հեծանիվ
ն երի համար.
հեծանիվ
ն երի անվահեցեր. ծնկավոր լծակներ
հեծանիվ
ն երի համար. շարժիչներ հեծանիվ
ների համար. հեծանիվ
ն երի անվակունդեր.
հեծանիվ
ն երի ոտնակներ. պոմպեր հեծանիվ
ների համար. հեծանվային անվաճաղեր. հեծա
նիվ
ն երի անիվ
ն եր. թամբեր հեծանիվ
ն երի
համար. պահպանական ցանցեր հեծանիվ
ն երի
համար. հեծանիվ
ն երի շրջանակներ. թամբերի
պատյաններ հեծանիվ
ն երի համար. անխուց
դողեր հեծանիվ
ն երի համար. հեծանիվ
ն երի
զամբյուղներ. հեծանիվ
ն երի կողով
ն եր. հեծա
նիվ
ն երի խուրջիններ. հեծանիվ
ն երի զանգեր.
Էլեկտրական հեծանիվ
ն եր. մոտոցիկլետների
կանգնակներ. մոտոցիկլետներ. թամբեր մոտո
ցիկլետների համար. մոտոցիկլետների սայլակ
ներ. մոտոցիկլետների զանգեր. մոտոռոլլեր.
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շղթաներ մոտոցիկլետների համար. մոտոցիկ
լետների շրջանակներ. մոտոցիկլետների ղեկեր.
շարժիչներ մոտոցիկլետների համար. մոտո
ցիկլետների կողով
ն եր. թամբերի պատյաններ
մոտոցիկլետների համար.
դաս 35. գովազդ. այտարարությունների
փակցնում. գովազդային նյութերի տարածում.
գովազդային նյութերի վարձույթ. տարածք
ների վարձակալում գովազդի տեղադրման
համար. սպորտային միջոցառում
ն երի հովա
նավորմամբ ապրանքների և ծառայություն
ների խթանում. հեծանիվ
ն երի, հեծանիվ
ն երի
համար հենակների, հեծանիվ
ն երի համար
շղթաներ, հեծանիվ
ն երի ղեկերի, հեծանիվ
ն երի
դողերի, հեծանիվ
ն երի համար ցեխից, կեղտից
պաշտպանող վահանակների, հեծանիվ
ն երի
ատամ
ն անիվ
ն երի, հեծանիվ
ն երի համար արգե
լակների, հեծանիվ
ն երի անվահեծերի, հեծանիվ
ների համար ծնկավոր լծակների, հեծանիվ
ն երի
համար շարժիչների, հեծանիվ
ն երի անվակուն
դերի, հեծանիվ
ն երի ոտնակների, հեծանիվ
ն երի
համար պոմպերի, հեծանվային անվաճաղերի,
հեծանիվ
ն երի անիվ
ն երի, հեծանիվ
ն երի համար
թամբերի, հեծանիվ
ն երի համար պահպանա
կան ցանցերի, հեծանիվ
ն երի շրջանակների,
հեծանիվ
ն երի համար թամբերի պատյան
ների, հեծանիվ
ն երի համար անխուց դողերի,
հեծանիվ
ն երի զամբյուղների, հեծանիվ
ն երի
կողով
ն երի, հեծանիվ
ն երի խուրջինների, հեծա
նիվ
ն երի զանգերի, էլեկտրական հեծանիվ
ն երի,
մոտոցիկլետների կանգնակների, մոտոցիկ
լետների, մոտոցիկլետների համար թամբերի,
մոտոցիկլետների սայլակների, մոտոցիկլետ
ների զանգերի, մոտոռոլերի, մոտոցիկլետների
համար շղթաների, մոտոցիկլետների շրջանակ
ների, մոտոցիկլետների ղեկերի, մոտոցիկլետ
ների համար շարժիչների, մոտոցիկլետների
կողով
ն երի, մոտոցիկլետների համար թամբերի
պատյանների մանրամեծածախ առևտուր:
____________________

(210) 20212728
(220) 14.12.2021
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(540)

(511)
դաս 12. հեծանիվ
ն եր, հենակներ հեծանիվ
ների համար. շղթաներ հեծանիվ
ն երի համար.
հեծանիվ
ն երի ղեկեր. հեծանիվ
ն երի դողեր.
ցեխից, կեղտից պաշտպանող վահանակներ
հեծանիվ
ն երի համար. հեծանիվ
ն երի ատամ
նանիվ
ն եր. արգելակներ հեծանիվ
ն երի համար.
հեծանիվ
ն երի անվահեցեր. ծնկավոր լծակներ
հեծանիվ
ն երի համար. շարժիչներ հեծանիվ
ների համար. հեծանիվ
ն երի անվակունդեր.
հեծանիվ
ն երի ոտնակներ. պոմպեր հեծանիվ
ների համար. հեծանվային անվաճաղեր. հեծա
նիվ
ն երի անիվ
ն եր. թամբեր հեծանիվ
ն երի
համար. պահպանական ցանցեր հեծանիվ
ն երի
համար. հեծանիվ
ն երի շրջանակներ. թամբերի
պատյաններ հեծանիվ
ն երի համար. անխուց
դողեր հեծանիվ
ն երի համար. հեծանիվ
ն երի
զամբյուղներ. հեծանիվ
ն երի կողով
ն եր. հեծա
նիվ
ն երի խուրջիններ. հեծանիվ
ն երի զանգեր.
Էլեկտրական հեծանիվ
ն եր. մոտոցիկլետների
կանգնակներ. մոտոցիկլետներ. թամբեր մոտո
ցիկլետների համար. մոտոցիկլետների սայլակ
ներ. մոտոցիկլետների զանգեր. մոտոռոլլեր.
շղթաներ մոտոցիկլետների համար. մոտոցիկ
լետների շրջանակներ. մոտոցիկլետների ղեկեր.
շարժիչներ մոտոցիկլետների համար. մոտո
ցիկլետների կողով
ն եր. թամբերի պատյաններ
մոտոցիկլետների համար.
դաս 25. հագուստ. հագուստ հեծանվորդ
ների համար. հագուստ մոտոցիկլիստների
համար. սաղավարտ. ձեռնոցներ (հագուստ).
կաշվե հագուստ. առանց մատների ձեռնոցներ.
կոշիկներ. սպորտային կիսակոշիկներ. բանդա
նաներ (պարանոցի թաշկինակներ). սպորտա
յին մայկաներ.
դաս 35. գովազդ. այտարարությունների
փակցնում. գովազդային նյութերի տարածում.
գովազդային նյութերի վարձույթ. տարածք
ների վարձակալում գովազդի տեղադրման
համար. սպորտային միջոցառում
ն երի հովա
նավորմամբ ապրանքների և ծառայությունների
խթանում. հեծանիվ
ն երի, հեծանիվ
ն երի համար
հենակների, հեծանիվ
ն երի համար շղթաների,
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հեծանիվ
ն երի ղեկերի, հեծանիվ
ն երի դողե
րի, հեծանիվ
ն երի համար ցեխից, կեղտից
պաշտպանող վահանակների, հեծանիվ
ն երի
ատամ
ն անիվ
ն երի, հեծանիվ
ն երի համար արգե
լակների, հեծանիվ
ն երի անվահեծերի, հեծանիվ
ների համար ծնկավոր լծակների, հեծանիվ
ն երի
համար շարժիչների, հեծանիվ
ն երի անվակուն
դերի, հեծանիվ
ն երի ոտնակների, հեծանիվ
ն երի
համար պոմպերի, հեծանվային անվաճաղերի,
հեծանիվ
ն երի անիվ
ն երի, հեծանիվ
ն երի համար
թամբերի, հեծանիվ
ն երի համար պահպանա
կան ցանցերի, հեծանիվ
ն երի շրջանակների,
հեծանիվ
ն երի համար թամբերի պատյան
ների, հեծանիվ
ն երի համար անխուց դողերի,
հեծանիվ
ն երի զամբյուղների, հեծանիվ
ն երի
կողով
ն երի, հեծանիվ
ն երի խուրջինների, հեծա
նիվ
ն երի զանգերի, էլեկտրական հեծանիվ
ն երի,
մոտոցիկլետների կանգնակների, մոտոցիկ
լետների, մոտոցիկլետների համար թամբերի,
մոտոցիկլետների սայլակների, մոտոցիկլետ
ների զանգերի, մոտոռոլերի, մոտոցիկլետների
համար շղթաների, մոտոցիկլետների շրջանակ
ների, մոտոցիկլետների ղեկերի, մոտոցիկլետ
ների համար շարժիչների, մոտոցիկլետների
կողով
ն երի, մոտոցիկլետների համար թամ
բերի պատյանների, հագուստի, հեծանվորդ
ների համար հագուստի, մոտոցիկլիստների
համար հագուստի, սաղավարտի, ձեռնոցների
(հագուստ), կաշվե հագուստի, առանց մատ
ների ձեռնոցների, կոշիկների, սպորտային
կիսակոշիկների, բանդանաների (պարանոցի
թաշկինակներ), սպորտային մայկաների ման
րամեծածախ առևտուր:
____________________
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ՄԱՍ
№ 1

(511)
դաս 12. հեծանիվ
ն եր, հենակներ հեծանիվ
ների համար. շղթաներ հեծանիվ
ն երի համար.
հեծանիվ
ն երի ղեկեր. հեծանիվ
ն երի դողեր.
ցեխից, կեղտից պաշտպանող վահանակներ
հեծանիվ
ն երի համար. հեծանիվ
ն երի ատամ
նանիվ
ն եր. արգելակներ հեծանիվ
ն երի համար.
հեծանիվ
ն երի անվահեցեր. ծնկավոր լծակներ
հեծանիվ
ն երի համար. շարժիչներ հեծանիվ
ների համար. հեծանիվ
ն երի անվակունդեր.
հեծանիվ
ն երի ոտնակներ. պոմպեր հեծանիվ
ների համար. հեծանվային անվաճաղեր. հեծա
նիվ
ն երի անիվ
ն եր. թամբեր հեծանիվ
ն երի
համար. պահպանական ցանցեր հեծանիվ
ն երի
համար. հեծանիվ
ն երի շրջանակներ. թամբերի
պատյաններ հեծանիվ
ն երի համար. անխուց
դողեր հեծանիվ
ն երի համար. հեծանիվ
ն երի
զամբյուղներ. հեծանիվ
ն երի կողով
ն եր. հեծա
նիվ
ն երի խուրջիններ. հեծանիվ
ն երի զանգեր.
Էլեկտրական հեծանիվ
ն եր. մոտոցիկլետների
կանգնակներ. մոտոցիկլետներ. թամբեր մոտո
ցիկլետների համար. մոտոցիկլետների սայլակ
ներ. մոտոցիկլետների զանգեր. մոտոռոլլեր.
շղթաներ մոտոցիկլետների համար. մոտոցիկ
լետների շրջանակներ. մոտոցիկլետների ղեկեր.
շարժիչներ մոտոցիկլետների համար. մոտո
ցիկլետների կողով
ն եր. թամբերի պատյաններ
մոտոցիկլետների համար.
դաս 35. գովազդ. այտարարությունների
փակցնում. գովազդային նյութերի տարածում.
գովազդային նյութերի վարձույթ. տարածք
ների վարձակալում գովազդի տեղադրման
համար. սպորտային միջոցառում
ն երի հովա
նավորմամբ ապրանքների և ծառայություն
ների խթանում. հեծանիվ
ն երի, հեծանիվ
ն երի
համար հենակների, հեծանիվ
ն երի համար
շղթաներ, հեծանիվ
ն երի ղեկերի, հեծանիվ
ն երի
դողերի, հեծանիվ
ն երի համար ցեխից, կեղտից
պաշտպանող վահանակների, հեծանիվ
ն երի
ատամ
ն անիվ
ն երի, հեծանիվ
ն երի համար արգե
լակների, հեծանիվ
ն երի անվահեծերի, հեծանիվ
ների համար ծնկավոր լծակների, հեծանիվ
ն երի
համար շարժիչների, հեծանիվ
ն երի անվակուն
դերի, հեծանիվ
ն երի ոտնակների, հեծանիվ
ն երի
համար պոմպերի, հեծանվային անվաճաղերի,
հեծանիվ
ն երի անիվ
ն երի, հեծանիվ
ն երի համար
թամբերի, հեծանիվ
ն երի համար պահպանա
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կան ցանցերի, հեծանիվ
ն երի շրջանակների,
հեծանիվ
ն երի համար թամբերի պատյան
ների, հեծանիվ
ն երի համար անխուց դողերի,
հեծանիվ
ն երի զամբյուղների, հեծանիվ
ն երի
կողով
ն երի, հեծանիվ
ն երի խուրջինների, հեծա
նիվ
ն երի զանգերի, էլեկտրական հեծանիվ
ն երի,
մոտոցիկլետների կանգնակների, մոտոցիկ
լետների, մոտոցիկլետների համար թամբերի,
մոտոցիկլետների սայլակների, մոտոցիկլետ
ների զանգերի, մոտոռոլերի, մոտոցիկլետների
համար շղթաների, մոտոցիկլետների շրջանակ
ների, մոտոցիկլետների ղեկերի, մոտոցիկլետ
ների համար շարժիչների, մոտոցիկլետների
կողով
ն երի, մոտոցիկլետների համար թամբերի
պատյանների մանրամեծածախ առևտուր:
____________________

(210) 20212730
(220) 14.12.2021
(730) «Մաաթ ընդ քո» ՍՊԸ, Երևան, Վահագնի
թղմ., Երզնկացի 1 տուն, AM
(540)

(511)
դաս 12. հեծանիվ
ն եր, հենակներ հեծանիվ
ների համար. շղթաներ հեծանիվ
ն երի համար.
հեծանիվ
ն երի ղեկեր. հեծանիվ
ն երի դողեր.
ցեխից, կեղտից պաշտպանող վահանակներ
հեծանիվ
ն երի համար. հեծանիվ
ն երի ատամ
նանիվ
ն եր. արգելակներ հեծանիվ
ն երի համար.
հեծանիվ
ն երի անվահեցեր. ծնկավոր լծակներ
հեծանիվ
ն երի համար. շարժիչներ հեծանիվ
ների համար. հեծանիվ
ն երի անվակունդեր.
հեծանիվ
ն երի ոտնակներ. պոմպեր հեծանիվ
ների համար. հեծանվային անվաճաղեր. հեծա
նիվ
ն երի անիվ
ն եր. թամբեր հեծանիվ
ն երի
համար. պահպանական ցանցեր հեծանիվ
ն երի
համար. հեծանիվ
ն երի շրջանակներ. թամբերի
պատյաններ հեծանիվ
ն երի համար. անխուց
դողեր հեծանիվ
ն երի համար. հեծանիվ
ն երի
զամբյուղներ. հեծանիվ
ն երի կողով
ն եր. հեծա
նիվ
ն երի խուրջիններ. հեծանիվ
ն երի զանգեր.
Էլեկտրական հեծանիվ
ն եր. մոտոցիկլետների
կանգնակներ. մոտոցիկլետներ. թամբեր մոտո
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ցիկլետների համար. մոտոցիկլետների սայլակ
ներ. մոտոցիկլետների զանգեր. մոտոռոլլեր.
շղթաներ մոտոցիկլետների համար. մոտոցիկ
լետների շրջանակներ. մոտոցիկլետների ղեկեր.
շարժիչներ մոտոցիկլետների համար. մոտո
ցիկլետների կողով
ն եր. թամբերի պատյաններ
մոտոցիկլետների համար.
դաս 35. գովազդ. այտարարությունների
փակցնում. գովազդային նյութերի տարածում.
գովազդային նյութերի վարձույթ. տարածք
ների վարձակալում գովազդի տեղադրման
համար. սպորտային միջոցառում
ն երի հովա
նավորմամբ ապրանքների և ծառայություն
ների խթանում. հեծանիվ
ն երի, հեծանիվ
ն երի
համար հենակների, հեծանիվ
ն երի համար
շղթաներ, հեծանիվ
ն երի ղեկերի, հեծանիվ
ն երի
դողերի, հեծանիվ
ն երի համար ցեխից, կեղտից
պաշտպանող վահանակների, հեծանիվ
ն երի
ատամ
ն անիվ
ն երի, հեծանիվ
ն երի համար արգե
լակների, հեծանիվ
ն երի անվահեծերի, հեծանիվ
ների համար ծնկավոր լծակների, հեծանիվ
ն երի
համար շարժիչների, հեծանիվ
ն երի անվակուն
դերի, հեծանիվ
ն երի ոտնակների, հեծանիվ
ն երի
համար պոմպերի, հեծանվային անվաճաղերի,
հեծանիվ
ն երի անիվ
ն երի, հեծանիվ
ն երի համար
թամբերի, հեծանիվ
ն երի համար պահպանա
կան ցանցերի, հեծանիվ
ն երի շրջանակների,
հեծանիվ
ն երի համար թամբերի պատյան
ների, հեծանիվ
ն երի համար անխուց դողերի,
հեծանիվ
ն երի զամբյուղների, հեծանիվ
ն երի
կողով
ն երի, հեծանիվ
ն երի խուրջինների, հեծա
նիվ
ն երի զանգերի, էլեկտրական հեծանիվ
ն երի,
մոտոցիկլետների կանգնակների, մոտոցիկ
լետների, մոտոցիկլետների համար թամբերի,
մոտոցիկլետների սայլակների, մոտոցիկլետ
ների զանգերի, մոտոռոլերի, մոտոցիկլետների
համար շղթաների, մոտոցիկլետների շրջանակ
ների, մոտոցիկլետների ղեկերի, մոտոցիկլետ
ների համար շարժիչների, մոտոցիկլետների
կողով
ն երի, մոտոցիկլետների համար թամբերի
պատյանների մանրամեծածախ առևտուր:
____________________

(210) 20212795
(220) 21.12.2021
(730) «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ, 0910
Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, ՀԱԷԿ-ի
տարածք, AM
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(210) 20212800
(220) 22.12.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Ներսիսյան
Արայիկի, ՀՀ, Արմավիր 0931, գ. Այգեվան փ. 2,
տուն 46, AM
(540)

(511)
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն.
անշարժ գույքի կառավարում. բնակարանային
բյուրոների ծառայություններ (անշարժ գույք).
անշարժ գույքի հետ կապված գործառ
նություններ.
դաս 37. շինարարություն. պահեստների
կառուցում և վերանորոգում. շինարարական
աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերա
հսկողություն. արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառուցում:
____________________

(210) 20212798
(220) 22.12.2021
(730) Միսս Գրանդ Ինթրնեյշնլ Քո., Լթդ., TH
(540)

(511)
դաս 41. գեղեցկության մրցույթների կազ
մակերպում և անցկացում:
____________________

(511)
դաս 44. ստոմատոլոգիական կլինիկաների
կողմից մատուցվող ծառայություններ:
____________________

(210) 20212802
(220) 22.12.2021
(730) Դեքաթլոն, FR
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործարարության կառա
վարում. գործարարության վարչարարություն.
մանրածախ (կամ մեծածախ) խանութների
ծառայություններ և մանրածախ խանութների
ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են ցան
կացած առցանց կապի միջոցներով` (ինտերնե
տով), բջջային, անլար կամ հեռավար կապի
(փոստով, հեռուստախանութներով) միջոցնե
րով, հագուստի, հագուստի համար պարա
գաների, կոշկեղենի, կոշկեղենի համար
պարագաների, գլխարկների, օպտիկայի և
դրանց պարագաների, սպորտային իրերի
և սարքավորանքի, սպորտային ունիվերսալ
պայուսակների, սպորտի և ֆիթնեսի համար
ապրանքների և պարագաների հետ կապված.
երրորդ անձանց ապրանքների հավաքում
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(բացառությամբ դրանց փոխադրումը), այն է`
հագուստի, հագուստի համար պարագաների,
կոշկեղենի, կոշկեղենի համար պարագաների,
գլխարկների, օպտիկայի և դրանց պարագա
ների, սպորտային իրերի և սարքավորանքի,
սպորտային
ունիվերսալ
պայուսակների,
սպորտի և ֆիթնեսի համար ապրանքների և
պարագաների, հնարավորություն տալով հար
մարավետ ուսում
ն ասիրել և գնել այդ ապրանք
ները. բոլոր լրատվամիջոցներով մանրածախ
վաճառքի նպատակով հագուստի, հագուստի
համար պարագաների, կոշկեղենի, կոշկեղենի
համար պարագաների, գլխարկների, օպտի
կայի և դրանց պարագաների, սպորտային
իրերի և սարքավորանքի, սպորտային ունի
վերսալ պայուսակների, սպորտի և ֆիթնեսի
համար ապրանքների և պարագաների ցու
ցադրություն. մարքեթինգ (շուկայավարում).
գովազդային նյութերի հրապարակում. գովազ
դային նյութերի տարածում. հայտարարություն
ների փակցնում. ապրանքների ցուցադրում.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
համար. սպառողներին առևտրային տեղե
կատվության և խորհուրդների տրամադրում.
գնման պատվերների մշակման գործընթաց
ների կառավարում. վաճառքի օժանդակություն
երրորդ անձանց համար սպառողական հավա
տարմության ծրագրերի միջոցով, հավատար
մության ծրագրերի ծառայություններ քարտերի
օգտագործմամբ կամ առանց օգտագործման.
առևտրի կամ գովազդային նպատակներով
սպորտային ապրանքների ցուցահանդեսների
և փորձարկում
ն երի կազմակերպում. փոքր
գովազդ.
աշխատակիցների
հաստիքների
համալրում.
դաս 41. կրթու
թյուն, ուսում
նա
կան գոր
ծընթացի
ապահովում,
զվարճություններ,
մարզական և մշակութային միջոցառում
ն երի
կազմակերպում. գրքերի, ամսագրերի հրա
տարակում, գրքերի տրամադրում, կենդանի
ների վարժեցում, շոու-ծրագրերի և ֆիլմերի
արտադրություն. նկարիչների համար գործա
կալությունների ծառայություններ, ֆիլմերի,
ձայնագրությունների,
կինոպրոյեկտորների
և թատերական դեկորացիաների վարձույթ.
կրթության կամ զվարճության հետ կապված
մրցույթների կազմակերպում. կոլոքվիում
ն երի,
կոնֆերանսների, վեհաժողով
ն երի (կոնգրես
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ների) կազմակերպում և անցկացում. ցուցա
հանդեսների կազմակերպում մշակութային
կամ կրթության նպատակներով (բոլոր վերոն
շյալ ծառայությունները չեն վերաբերվում տաս
նամարտին (decathlon):
____________________

(210) 20212806
(220) 22.12.2021
(730) «Աստրիում» ՍՊԸ, ՀՀ, 1004 Արմավիրի
մարզ, համայնք Դալարիկ, Երիտասարդական
փ., տուն 50, AM
(540)

(511)
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված. սառեց
ված. չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա.
կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ. յոգուրտ և
այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված ջրեր.
ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. գազավորված
ջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ
և
ըմպելիքների
պատրաստման
այլ
բաղադրանյութեր, որոնք ընդգրկում են ԱԾՄԴ
320001-ից մինչև 320061 ենթադասերում
ներառվածները.
դաս
34.
ծխախոտ
և
ծխախոտի
փոխարինիչներ. սիգարետներ և սիգարներ.
էլեկտրոնային սիգարետներ և ծխողների համար
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի:
____________________
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(210) 20212816
(220) 23.12.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սերգեյ Գեորգիի
Գաբրիելյան, Կոտայքի մարզ. Ջրվեժ 41, տուն
48, AM
(540)

(210) 20212824
(220) 24.12.2021
(730) Ալեն Ռոբերտի Գևորգյան,
Քաջազնունի 3, բն. 52/1, AM
(540)

(511)
դաս 30. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). շաքարով
հրուշակեղեն. չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
մրգային հրուշակեղեն. մակարոն (թխվածք).
թխվածքաբլիթ:
____________________

(210) 20212839
(220) 28.12.2021
(730) Յուրըփիըն
Քամփնի, IE
(540)

(511)
դաս 19. փայտե դռներ:
____________________

Երևան,

(511)
դաս 41. առցանց նորությունների ծառայու
թյուններ:
____________________
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Րիֆրեշմնթս

Անլիմիթիդ

(511)
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
ոչ ալկոհոլային բաղադրանյութեր։
____________________

(210) 20212840
(220) 28.12.2021
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(540)

(210) 20212831
(220) 27.12.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարինե Պետ
րոսյան, Երևան, Անդրանիկի 158, բն. 30, AM
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ` անանուխի
թրմօղ, սպիրտային մրգային լուծամզուքներ,
դառը թրմօղիներ, անիսի լիկյոր, անիսի օղի,
ապերիտիֆներ, արակ (բրնձի կամ եղեգնի
օղի), թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ,
սիդրեր, կոկտեյլներ, կյուրասո, դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ),
գինիներ, ջին, լիկյորներ, մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի),
բալի
օղի,
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սպիրտային ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ
(բրենդի), բրենդի, գինի խաղողի չանչերից,
տանձի սիդր, սակե, վիսկի, սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ),
սպիրտային
լուծամզուքներ, ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից, մրգեր պարունակող ալկոհոլային
խմիչքներ, բրնձի սպիրտ, ռոմ, օղի, խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից, շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20212841
(220) 28.12.2021
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ` անանուխի
թրմօղ, սպիրտային մրգային լուծամզուքներ,
դառը թրմօղիներ, անիսի լիկյոր, անիսի օղի,
ապերիտիֆներ, արակ (բրնձի կամ եղեգնի
օղի), թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ,
սիդրեր, կոկտեյլներ, կյուրասո, դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ),
գինիներ, ջին, լիկյորներ, մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի),
բալի
օղի,
սպիրտային ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ
(բրենդի), բրենդի, գինի խաղողի չանչերից,
տանձի սիդր, սակե, վիսկի, սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ),
սպիրտային
լուծամզուքներ, ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից, մրգեր պարունակող ալկոհոլային
խմիչքներ, բրնձի սպիրտ, ռոմ, օղի, խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից, շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
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(210) 20212849
(220) 29.12.2021
(730) «Արագած պեռլիտ» ԲԲԸ, ՀՀ, Երևան,
Արարատյան 90/8, AM
(540)

(511)
դաս 19. ավազաքար շինարարության
համար.
դաս 37. լեռնահանքային օգտակար
հանա
ծոների
արդյունահանում.
հանքերի
շահագործում:
____________________

(210) 20212850
(220) 29.12.2021
(730) «Կաֆե բիզնես սոլուշնս» ՍՊԸ, ՀՀ, 0002
Երևան, Կենտրոն, Դեմիրճյան 15, բն. 21, AM
(540)

(511)
դաս 14. ոսկերչական իրեր. չմշակված
կամ դրոշմահատված ոսկի. չմշակված կամ
մասնակի
մշակված
ազնիվ
մետաղներ.
նախապատրաստվածք (գրունտովկա) թան
կարժեք իրերի համար.
թելեր ազնիվ
մետաղներից (թանկարժեք իրեր). թանկարժեք
քարեր, կիսաթանկարժեք քարեր.
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դաս 35. ոսկերչական իրերի, թանկարժեք
և կիսաթանկարժեք քարերի և մետաղների
առևտուր.
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ. հյուրանոցների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20212851
(220) 29.12.2021
(730) «Արագած պեռլիտ» ԲԲԸ, ՀՀ, Երևան,
Արարատյան 90/8, AM
(540)

(511)
դաս 19. ավազաքար շինարարության
համար.
դաս 37. լեռնահանքային օգտակար
հանա
ծոների
արդյունահանում.
հանքերի
շահագործում:
____________________

(210) 20212852
(220) 29.12.2021
(730) «Արագած պեռլիտ» ԲԲԸ, ՀՀ, Երևան,
Արարատյան 90/8, AM
(540)
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(511)
դաս 19. ավազաքար շինարարության
համար.
դաս 37. լեռնահանքային օգտակար
հանածոների
արդյունահանում.
հանքերի
շահագործում:
____________________

(210) 20212853
(220) 29.12.2021
(730) «Էյ Էս Բի Սի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Գ.
Լուսավորիչ 9, հարկ 7, AM
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների
ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս
անդրադարձնող սկավառակներ տրանսպոր
տային վթարները կանխելու համար. դժբախտ
պատահարներից պաշտպանության անհատա
կան միջոցներ. դժբախտ պատահարներից,
ճառագայթումից և կրակից պաշտպանող
հագուստ. էլեկտրական կուտակիչներ տրանս
պորտային միջոցների համար. կուտակիչների
բանկաներ.
էլեկտրական
կուտակիչների
պատյաններ. կուտակչային մարտկոցների
խտաչափներ. ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղ
ներ. տագնապի ազդասարքեր. ձայնային
ազդանշանային սարքեր. ձայնահաղորդիչներ.
ձայնագրման սկավառակներ. խոսափողեր.
ճառագայթաչափներ. գումարման սարքեր.
գազախտաչափներ.
լուսախոշորացուցիչներ.
երկաթուղային ուղեփոխ սլաքների հեռակառա
վարման էլեկտրադինամիկական ապարա
տուրա. մագնիսներ. էլեկտրամագնիսների
կոճեր. օդի բաղադրության անալիզի ապա
րատներ. վթարային ազդասարքեր. սպիրտա
չափներ. շարժաքանոններ. սննդամթերքի և
կերերի անալիզի սարքեր. էլեկտրական հեռա
վառոցքային ապարատներ. վառոցքի համա
կարգերի
մարտկոցներ.
բարձրաչափներ.
դժբախտ
պատահարներից
պաշտպանող
ասբեստե գործվածքից ձեռնոցներ. կրակից
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պաշտպանող հագուստ ասբեստե գործվածքնե
րից. ամպերաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ.
էլեկտրոնային ուժեղարար լամպեր. հողմաչափ
ներ. տրամաչափիչ օղեր. կրակմարիչներ.
անոդներ. անոդային մարտկոցներ. ալեհավաք
ներ. հակաշլացման լուսապաշտպան ապա
կիներ.
սաղավարտների
հովարներ.
խանգարումապաշտպան սարքեր (էլեկտրակա
նություն). տրանսֆորմատորներ (էլեկտրակա
նություն). բացվածքաչափներ (օպտիկական).
դրամ
ն երը հաշվելու և տեսակավորելու մեքենա
ներ. բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն).
տեղագրական գործիքներ. չափիչ ժապավեն
ներ. օբյեկտիվ
ն եր աստղալուսանկարչության
համար. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. ուսուց
ման տեսալսողական միջոցներ. կանխավճա
րով աշխատող երաժշտական ավտոմատներ.
կանխավճարով աշխատող ավտոմատների
մեխանիզմ
ն եր. ժետոնով աշխատող ապարատ
ների մեխանիզմ
ն եր. տրամաչափիչներ. համե
մատիչներ.
հրդեհի
ազդանշանիչներ.
ավտոմեքենայի անվադողերում ցածր ճնշման
ավտոմատ ցուցիչներ. հատուկ պաշտպանիչ
կոմբինեզոններ օդաչուների համար. վթարային
էլեկտրական զանգեր. ձողիկներ ստորգետնյա
ջրերի աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու
համար. փրկարարական լաստեր. կշեռքներ.
օդերևութաբանական զոնդ-գնդեր. մագնիսա
կան ժապավենների մագնիսաթափման սար
քեր.
մագնիսական
ժապավենների
վրա
գրանցման սարքեր. մագնիսական ժապավեն
ներ. ճնշաչափներ. կշռման սարքավորանք.
հարթակավոր
կշեռքներ.
հրդեհաշիջման
ժամանակ օգտագործվող հարվածող հարմա
րանքներ. լիցքավորող սարքեր էլեկտրական
կուտակիչների համար. բետատրոններ. տոմ
սերի վաճառքի ավտոմատներ. բարձրախոս
ների
պատյաններ.
մակրոոսպնյակներ,
հավելադիր ոսպնյակներ. ծայրային կցորդիչ
ներ (էլեկտրականություն). ճնշման ցուցիչխցաններ
փականների
համար.
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. ճյուղա
վորման տուփեր (էլեկտրականություն). նվա
գարկիչների
տոնարմ
ն եր.
սպիրտային
հարթաչափներ. գրասենյակային սարքավո
րանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ.
էլեկտրական
մալուխների
պարուտակներ.
շրջանակներ դիապոզիտիվ
ն երի (պատկեր
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ների) համար. հաշվիչ սկավառակներ, լոգա
րիթմական
շրջանաձև
քանոններ.
լոգարիթմական քանոններ. հաշվասարքեր.
բացովի տրամաչափիչներ. ձևանմուշներ (չա
փիչ գործիքներ). լուսապատճենման ապարատ
ներ. կինոնկարահանման խցիկներ. մազական
խողովակներ. ձայնագրությունների կրիչներ.
պաշտպանիչ սաղավարտներ. շնչադիմակներ,
բացառությամբ արհեստական շնչառության
համար նախատեսվածների. եռակցողի դիմա
պանակներ. ակնոցների շղթաներ. ջերմակար
գավորման
սարքեր.
լուսանկարչական
լաբորատորիաներ. ստուգիչ-չափիչ սարքեր
շոգեկաթսաների համար. չորացուցիչներ (լու
սանկարչություն). կինոֆիլմերի (կինոժապա
վենների)
մոնտաժման
հարմարանքներ.
տպասխեմաներ. լուսաազդանշային (առկայծու
մային) ապարատներ. ազդանշանային զանգեր.
մանրադիտակների առարկայական ապակի
ների պատյաններ. էլեկտրական կոլեկտորներ.
արտադրական գործընթացների հեռակառա
վարման էլեկտրական տեղակայանքներ. փակ
անջատիչներ (էլեկտրականություն). կոմուտա
տորներ. ծովային կողմ
ն ացույցներ. օկուլ յարներ
(ակնապակիներ). ջուլհակային խոշորացույց
ներ. քայլաչափներ. հաշվիչներ. մետրոնոմ
ն եր.
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրահա
ղորդիչներ. էլեկտրական մայրուղիներ. էլեկտ
րական
շղթայի
գործարկիչներ.
գծային
միացիչներ (էլեկտրականություն). միացման
տուփեր (էլեկտրականություն). կոմուտացման
վահաններ. էլեկտրական հպակներ. նամակա
նիշներով վճարում
ն երի վերահսկողության
ապարատներ. էլեկտրական կարգավորող սար
քեր. հսկողության էլեկտրական սարքավորում
ներ, բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. տրանսպորտային միջոց
ների արագությունը վերահսկող սարքեր. էլեկտ
րական կերպափոխիչներ. լուսապատճենման
սարքեր (լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ,
ջերմային). ակնոցների նրբաքուղեր. թորանոթ
ներ. թորանոթները պահող հարմարանքներ.
ուղղիչ ոսպնյակներ (օպտիկա). օբյեկտիվ
ն եր
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). տիեզերագրական
գործիքներ. կոստյում
ն եր ջրասուզակության
համար. կոմուտացման էլեկտրական ապա
րատներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. սահմա
նափակիչներ (էլեկտրականություն). խցակի
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էլեկտրական երկժանիներ. հոսանքի ուղղիչ
ներ. ռեդուկտորներ (էլեկտրական). դերձակ
ների մետրեր. հալքանոթներ (լաբորատոր).
կաշիների հաստությունը չափող սարքեր. ցիկ
լոտրոններ. կեղծ դրամ
ն երի դետեկտորներ.
փականակներն իջեցնող մեխանիզմ
ն եր (լու
սանկարչություն). խտաչափներ. մուլտիպլիկա
ցիոն
ֆիլմեր.
լաբորատոր
տակդիրներ.
մետաղադետեկտորներ
արդյունաբերական
կամ ռազմական նպատակների համար. սոնար
ներ. դետեկտորներ. լուսանկարչական փական
ներ.
մեմբրաններ
(ակուստիկա).
դիապոզիտիվ
ն երի կենտրոնադրման սարքեր.
լուսանկարչական ապարատներ. դիապոզի
տիվ
ն եր (լուսանկարչություն). դիասկոպներ.
հեռավորություն չափող սարքեր. դիկտոֆոն
ներ. դիֆրակցիոն ապարատներ (մանրազննու
թյուն).
բարձրախոսներ.
էլեկտրական
ապահովիչներ. նվագարկիչներ. մանրադի
տակներ. հեռաձայնագրման սարքեր. հեռա
չափներ
(սարքեր).
բաշխիչ
վահաններ
(էլեկտրականություն). բաշխիչ կառավարակե
տեր (էլեկտրականություն). չափակարկիններ.
չափիչներ. չափիչ սարքեր. դինամոմետրեր
(ուժաչափներ). ջրի մակարդակի ցուցիչներ.
հրշեջային փրկասանդուղքներ. բռնկումային
լամպեր (լուսանկարչություն). հեռախոսափո
ղեր. ֆլուորեսցենտող (լուսածոր) էկրաններ.
պրոյեկցիոն էկրաններ. աշխատողների դեմքը
պաշտպանող վահաններ. էկրաններ (լուսան
կարչություն). լուսանկարչության մեջ օգտա
գործվող չորացման հարմարանքներ. հոսանքի
կորստի էլեկտրական ցուցիչներ. էլեկտրական
չափիչ սրքեր. էլեկտրական մալուխներ. էլեկտ
րահաղորդագծեր. կառավարման վահաններ
(էլեկտրականություն). գալվանական տարրեր.
էլեկտրական գծերի միացքներ. էլեկտրական
միացքներ. էլեկտրական ռելեներ. էլեկտրոլի
տային վաննաներ. էլեկտրոնային ազդանշան
ների
հաղորդիչներ.
ռադիոհաղորդիչներ
(հեռակապ). ակուստիկ սկավառակները մաք
րելու հարմարանքներ. ձայնագրման ժապա
վեններ. տրանսպորտային միջոցների անցած
տարածության (կմ, մղոն) հաշվիչներ. կոճեր
(լուսանկարչության). մեխանիկական ցուցա
նակներ. էպիդիասկոպներ. փորձանոթներ.
հավասարակշռման սարքեր. թերմոստատներ
(ջերմապահպանիչներ). էրգաչափներ. նյութերը
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փորձարկելու մեքենաներ և սարքեր. ձվադի
տակներ. ցուցիչներ. բենզինի մակարդակի ցու
ցիչներ.
կայծմարիչներ.
լուսանկարչական
ապարատների և լուսանկարչական պարագա
ների հատուկ պատյաններ. ապարատուրա
անալիզների համար, բացառությամբ բժշկա
կանի. բեկումաչափներ. լուսակայացույցներ
(լուսավորվածության չափիչներ). հաշիվ
ն երը
դուրս գրելու սարքեր. խմորման ապարատներ
(լաբորատոր սարքեր). երկաթուղային տրանս
պորտում անվտանգություն ապահովող սար
քեր. էլեկտրահաղորդալարեր. մագնիսական
լարեր. ուղղալարի ծանրոցներ. ուղղալարեր.
ցանցեր դժբախտ դեպքերից պաշտպանելու
համար. փրկարարական ցանցեր. բրեզենտ
փրկարարական աշխատանքների համար.
ժապավեններ կտրելու սարքեր. շնչադիմակ
ների զտիչներ. լուսանկարչությունում օգտա
գործվող
զտիչներ.
լիցքավորող
սարքեր
կուտակիչների համար. բարձր հաճախականու
թյան ապարատուրա. հաճախաչափներ. հալուն
ապահովիչներ. ռադիոսարքեր. գալենիտային
բյուրեղներ (դետեկտորներ). գալվանական
տարրերի մարտկոցներ. դժբախտ պատահար
ներից պաշտպանող ձեռնոցներ. ջրասուզակ
ների ձեռնոցներ. ռենտգենյան ճառագայթումից
պաշտպանող ձեռնոցներ արդյունաբերական
նպատակների համար. գազաանալիզարար
ներ. գազաչափներ (չափիչ գործիքներ). երկրա
բաշխական սարքեր և գործիքներ. նշաձողեր
(գեոդեզիական գործիքներ), մակարդակաչափ
ցցանիշներ. լուսանկարները չորացնող սարքեր.
լուսանկարչական փայլարկիչներ. քանոններ
(չափիչ
գործիքներ).
աստիճանավորված
ապակե անոթներ. ռաստրեր (պատկերացան
ցեր) լուսատպվածքների համար. էլեկտրական
կուտակիչների թիթեղների ցանցեր. կրակից
պաշտպանող հագուստ. ընդունիչներ (ձայնա- և
տեսա-). արևագրիչներ. հոլոգրամ
ն եր. խոնա
վաչափներ. էլեկտրական լարերի նույնակա
նացման
ջղեր.
էլեկտրական
լարերի
նույնականացման պարուտակներ. փրկարա
րական սարքավորում
ն եր. հրշեջ փողրակների
ծայրապանակներ. հրշեջ ավտոմեքենաներ.
հրշեջ պոմպեր. թեքաչափներ. սակահաշվիչ
ներ. քանակի ցուցիչներ. վակուումաչափներ.
արագաչափներ. ինդուկտիվության կոճերի
միջաձողեր (էլեկտրականություն). խարիսխներ
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(էլեկտրականություն). տեղեկատվության մշակ
ման սարքեր. հայելիներ զննման աշխատանք
ների համար. խոսակցական ապարատներ.
լուսանկարչական թիթեղների տուփեր. կերպա
փոխիչներ (էլեկտրականություն). իոնարարներ,
բացառությամբ օդը մշակելու համար օգտա
գործվողների. դռան օպտիկական դիտանցքեր
(խոշորացուցիչ ոսպնյակներ). հարմարանքներ
զգեստների ներքևի մասը շտկելու համար.
հատուկ կահույք լաբորատորիաների համար.
կաթնախտաչափներ. կաթնաչափներ. լամպեր
լուսանկարչական լաբորատորիաների համար.
օպտիկական համակարգով լապտերներ. մոգա
կան լապտերներ. ազդանշանային լապտերներ.
լազերներ, բացառությամբ բժշկական նպա
տակներով օգտագործվողների. օպտիկական
ոսպնյակներ.
գրասենյակային
կշեռքներ
նամակների համար. լագեր (չափիչ գործիքներ).
խորաչափների գծեր. խոշորացույցներ (օպտի
կա). լույս արձակող ցուցանակներ, լույս արձա
կող
նշաններ.
նեոնային
խողովակներ
ցուցանակների համար. ակնոցներ (օպտիկա).
օպտիկական օկուլ յարներով (ակնապակինե
րով) գործիքներ. օպտիկական մակարդակա
չափներ. ակնոցների ապակիներ. օպտիկական
իրեր. ճնշաչափներ (մանոմետրեր). շրջադի
տակներ. պաշտպանիչ դիմակներ. մաթեմատի
կական գործիքներ. կանխավճարով աշխատող
մեխանիզմ
ն եր հեռուստացույցների համար.
մեգաֆոններ. համակարգիչների հիշողության
բլոկներ. ատաղձագործների քանոններ (մետ
րեր). սնդիկային հարթաչափներ. արագություն
չափող սարքեր (լուսանկարչություն). ճշգրիտ
չափման սարքեր. չափիչ գործիքներ. օդերևու
թաբանական սարքեր. քանոններ, մետրեր (չա
փիչ գործիքներ). օպտիկական սարքերի և
գործիքների մանրաչափական պտուտակներ.
միկրոֆոններ. մանրահատիչներ. ժամանակի
ավտոմատ ռելեներ. անդրադարձիչներ (օպտի
կա). շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի
համար. ծովային սարքեր և գործիքներ. ծովա
յին ազդանշանային սարքեր. նավագնացական
սարքեր և գործիքներ. ակնոցների շրջանակ
ներ. էլեկտրական մարտկոցներ. էլեկտրական
կուտակիչներ. հարթաչափներ (հորիզոնական
դիրքի որոշման սարքեր). մակարդակաչափա
կան գործիքներ. քթակնոցների (պենսնե) շրջա
նակներ. պրիզմաներ (օպտիկա). դիտասարքեր.
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օկտանտներ (անկյունաչափներ). օմաչափներ.
ալիքաչափներ. օպտիկական սարքեր և գոր
ծիքներ. օպտիկական ապակիներ. համակար
գիչներ. համակարգչային գրառված ծրագրեր.
օսցիլոգրաֆներ (տատանագրիչներ). թթվածնի
վերալցման (տարաթողման) սարքեր. օզոնա
րարներ. միկրոմետրեր (մանրաչափներ). լուսա
տու կամ մեխանիկական ազդանշանային
պանելներ. շանթարգելներ. ավտոմեքենաների
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ.
աստղագիտական սարքեր և գործիքներ. մաշկի
հաստությունը չափող սարքեր. թթվաչափներ.
կշռման սարքեր և գործիքներ. աղային լուծույթ
ների խտության որոշման խտաչափներ. լվաց
ման
ռեզերվուարներ
(լուսանկարչություն).
լուսանկարչական ապարատների կանգնակ
ներ. լուսանկարչական ապարատների դիտան
ներ.
լուսաչափներ.
լուսահեռագրական
ապարատներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիք
ներ. տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ
կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե).
լաբորատորային կաթոցիկներ. պլանշետներ
(երկրաբաշխական գործիքներ). մակերեսա
չափներ. ստորջրյա լողի ժամանակ օգտագործ
վող ականջի ներդրակներ. զանգեր (տագնապի
ազդասարքեր). կշռաքարեր. բևեռաչափներ.
ռադիոհեռախոսային կայաններ. ռադիոհեռագ
րական կայաններ. ճնշման չափիչներ. ճնշման
ցուցիչներ. պրոյեկցիոն ապարատներ. կոռոզի
այից պաշտպանող կաթոդային սարքեր.
ատամ
ն ապաշտպանիչներ.
հրաչափներ.
ռադարներ. ռադիոհաղորդիչներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ռենտգենյան ապա
րատներ արդյունաբերական նպատակների
համար. անկյունաչափներ (չափիչ գործիքներ).
ռենտգենյան ճառագայթման արտադրման
(գեներացման) ապարատներ և տեղակայանք
ներ, բացառությամբ բժշկության մեջ օգտա
գործվողների.
ռենտգենյան
խողովակներ,
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտագործվող
ների. ռենտգենյան ճառագայթներից պաշտ
պանող սարքեր, բացառությամբ բժշկության
մեջ օգտագործվողների. հեռախոսային ապա
րատներ.
բեկումային
աստղադիտակներ.
ռենտգենյան ապարատներ, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
սպեկտրադիտակներ. էլեկտրական դիմադրու
թյուններ.
ջերմաչափներ,
բացառությամբ
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բժշկական ջերմաչափների. շնչադիմակներ օդի
զտման համար. շնչառական ապարատներ,
բացառությամբ արհեստական շնչառության
ապարատների. ռեոստատներ. բեզմեններ
(կշեռքներ). լուսային կամ մեխանիկական
ազդասարքեր.
շաքարաչափներ.
զոնդեր
գիտական
հետազոտությունների
համար.
արբանյակներ գիտական հետազոտություն
ների համար. մեմբրաններ գիտական ապարա
տուրայի
համար.
ուսուցանող
սարքեր.
ինդուկտիվության կոճեր (փաթույթներ). սեղ
մակներ (էլեկտրականություն). էլեկտրական
փականներ. սեքստանտներ. ազդանշանային
սուլիչներ. կանխող եռանկյուններ անսարք
տրանսպորտային միջոցների համար. ազդան
շանների հեռակառավարման էլեկտրադինամի
կական
ապարատուրա.
տրանսպորտային
միջոցների կառավարման կամ ստուգման նմա
նակիչներ. շչակներ. ձայնի հաղորդման ապա
րատներ. ձայնագրիչ ապարատուրա. ձայնի
վերարտադրման սարքեր. խորազննման սար
քեր և մեքենաներ. զոնդերի ծանրոցներ, խորա
չափների
ծանրոցներ.
սոնոմետրեր.
սպեկտրագրիչներ. գնդոլորտաչափներ. տարա
ծադիտակներ. տարածադիտական ապարատ
ներ.
նվագարկիչների
ասեղներ.
սուլֆիտաչափներ. հեռատիպներ. պտուտա
չափներ
(դարձաչափներ).
պարուրակային
տրամաչափիչներ. հեռագրասարքեր (ապա
րատներ). հեռուստացույցներ. հեռագրալարեր.
հեռակառավարման ապարատուրա. ռադիո
կայմեր. հեռուստահուշարարներ. հեռախոսա
յին հաղորդիչներ. հեռագործ ընդհատիչներ.
հեռադիտակներ. աստղադիտակներ. ջերմաս
տիճանային ցուցիչներ. ժամանակը գրանցող
սարքեր. թեոդոլիտներ (անկյունաչափ գործիք
ներ). թերմոստատներ փոխադրամիջոցների
համար. տոտալիզատորներ. պտուտաթվերի
հաշվիչներ. նվագարկիչների պտուտաթվերի
կարգավորիչներ. հաղորդիչներ (հեռակապ).
ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուսներ).
վակուումային կաթոդային լամպեր (ռադիո).
միզաչափներ. փոփոխաչափներ. նոնիուսներ,
վերնիերներ.
մագնիսական
ժապավեններ
տեսագրման
համար.
մածուցիկաչափներ.
էլեկտրական սարքեր գողությունները կանխե
լու համար. լարման կարգավորիչներ տրանս
պորտային միջոցների համար. ընտրաձայները
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հաշվելու մեքենաներ. վոլտաչափներ. հարմա
րանքներ նվագարկիչների ասեղները փոխարի
նելու համար. լաբորատոր թորիչ ապարատներ.
հալուն մետաղալար. հակակաթոդներ. սուլիչ
ներ շներին հրահանգներ հաղորդելու համար.
օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար.
պահպանական
ազդանշանային
սարքեր.
անկյունաչափական
գործիքներ.
լուսատու
ազդալողաններ. էլեկտրական կոճերի հիմ
ն ակ
մախքներ. լուսակայված ժապավեններ. լույս
արձակող կամ մեխանիկական ճանապարհա
յին նշաններ. փրկարար ազդալողաններ.
ազդանշանային ազդալողաններ. զումմերներ.
բուսոլներ
(կողմ
ն ացույց-անկյունաչափներ),
կողմ
ն ացույցներ. հակամառախուղային ազդա
սարքեր, բացառությամբ պայթուցիկների. դրա
մարկղային
ապարատներ.
ռենտգենյան
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական
նպատակների համար. նույնականացման մագ
նիսական քարտեր. փակող շերտով լուսատար
րեր
(ֆոտոէլեմենտներ).
օպտիկական
խտաչափներ. մագնիսական սկավառակներ.
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման
ժապավեններ. տեսագրման սարքեր. համա
կարգիչների ստեղնաշարեր. ինտեգրալ սխե
մաներ. կիսահաղորդիչներ. չիպեր (ինտեգրալ
սխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար բաճկոնակ
ներ. փրկագոտիներ. քիմիական սարքեր և գոր
ծիքներ.
լուսակայված
կինոժապավեններ.
նյութեր էլեկտրահաղորդման գծերի համար
(լարեր, մալուխներ). հպաոսպնյակներ. հպա
ոսպնյակների պատյաններ. մանրէական կուլ
տուրաների
ինկուբատորներ.
արևային
մարտկոցներ. մեկուսացված պղնձալար. գազա
պարպիչ էլեկտրական խողովակներ, բացառու
թյամբ
լուսավորության
համար
օգտագործվողների. դիաֆրագմաներ (լուսան
կարչություն). թորիչ ապարատներ գիտական
նպատակների համար. բաժանավորիչ սարքեր.
դռան էլեկտրական զանգեր. ակնոցների
պատյաններ. լաբորատորիայի վառարաններ.
օպտիկական մանրաթելեր (լույս հաղորդող
շիկացման թելեր). հեռախոսալարեր. լուսակայ
ված ռենտգենյան ժապավեններ. լուսանկարչու
թյան մեջ օգտագործվող ուլտրամանուշակագույն
ճառագայթների զտիչներ. բարձրախոսների
խոսափողեր. լուսանկարչական ապարատների
կալաններ. գծիկավոր կոդերն ընթերցող սար
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քեր. գնդականթափանց բաճկոնակներ. ցուցիչ
ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ ինտեգ
րալ սխեմաների համար. լաբորատոր քրոմա
տագրիչներ. ժամանակագրիչներ (ժամանակի
գրանցման սարքեր). խտասկավառակներ (ձայ
նա-, տեսա-). խտասկավառակներ (չվերագ
րանցելի). համակարգչային գործառնական
գրառված ծրագրեր. համակարգիչներին կից
սարքեր. համակարգչային գրառված ծրագրա
յին ապահովում. լուսահավաք ոսպնյակներ.
կապի ձայնային սարքեր. կոմուտացման սար
քեր
(տեղեկատվության
մշակման
սար
քավորանք).
ճնշամեղմման
խցիկներ.
կորակառուցիչներ. ստորջրյա սուզման դիմա
պանակներ. էլեկտրոնային մատիտներ (ցուցա
սարքերի տարրեր). մագնիսական ծածկագրով
քարտեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. հրշեջ
նավեր.
ինտերֆեյսներ
համակարգիչների
համար. սկավառակակիրներ սկավառակների
ավտոմատ հերթափոխությամբ համակարգիչ
ների համար. ծնկակալներ բանվորների համար.
լուսավորության էլեկտրական կարգավորիչներ.
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական
կոդավորիչներ. մագնիսական ժապավենի բլոկ
ներ համակարգիչների համար. միկրոպրո
ցեսորներ.
մոդեմ
ն եր.
մոնիտորներ
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտոր
ներ (համակարգչային ծրագրեր). «Մկնիկ»
տեսակի մանիպուլ յատորներ (կից սարքավո
րում
ն եր). նշաններն ընթերցելու օպտիկական
սարքեր. օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտի
կական
սկավառակներ.
համակարգչային
տպիչներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվության
մշակման կենտրոնական բլոկներ). ընթերցող
սարքեր (տեղեկատվության մշակման սարքեր).
անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների նստոցների և
սպորտային սարքավորանքի համար նախա
տեսվածների. պատկերամուտներ (սարքավո
րանք տեղեկատվության մշակման համար).
ծխի դետեկտորներ. տրանզիստորներ (էլեկտ
րոնիկա). ռենտգենագրեր, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
մալուխների միացման կցորդիչներ. համրիչներ.
էլեկտրոնային ծոցատետրեր. հեռախոսային
ինքնապատասխանիչներ.
տեսախցիկներ.
պարկուճային նվագարկիչներ. խտասկավա
ռակների նվագարկիչներ. ախտորոշման սար
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քեր, բացառությամբ բժշկական նպատակների
համար նախատեսվածների. սկավառակակիր
ներ համակարգիչների համար. հաղորդաձողեր
լույսի կետային աղբյուրների մոնտաժման
համար. գրպանի էլեկտրոնային թարգմանիչ
ներ. ապրանքների էլեկտրոնային բեռնապի
տակներ.
հակահրդեհային
պաշտպանիչ
ծածկոցներ. բռնկալամպեր (լուսանկարչու
թյուն). սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով
քարտեր). չափագդալներ. դյուրակիր համա
կարգիչներ. հայտարարությունների էլեկտրո
նային տախտակներ. գրպանի հաշվասարքեր.
դժբախտ պատահարներից, ճառագայթումից և
կրակից պաշտպանող կոշկեղեն. հակահրդե
հային ջրցաններ. գործարկման մետաղաճո
պաններ շարժիչների համար. արևապաշտպան
ակնոցներ. հաշվառման (հաշվեցուցակային)
ժամացույցներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր).
տեսաժապավեններ. տեսախաղերի քարթրիջ
ներ.
տեսաէկրաններ.
տեսահեռախոսներ.
սպորտային ակնոցներ. քթասեղմիչներ լողորդ
ների և սուզորդների համար. պաշտպանական
սաղավարտներ
սպորտսմենների
համար.
էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարակում
ն եր.
համակարգչային
ներբեռնվող
ծրագրեր.
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային
միջոցների համար (նավակողային համակար
գիչներ). դեկորատիվ մագնիսներ. անլար հեռա
խոսներ. մկնիկների գորգեր. դյուրակիր
տարածաընդունիչներ. դաստակների հենա
րաններ համակարգիչների հետ աշխատանքի
համար. համառանցք մալուխներ. օպտիկաթել
քային մալուխներ. պաշտպանիչ կափարիչներ
խցակի վարդակների համար. խորջրյա զոնդեր.
էլեկտրաֆիկացված ցանկապատեր. գրառված
ծրագրային
ապահովում
համակարգչային
խաղերի համար. ականջակալներ. լուսավոր
ման համակարգերի բալաստային դիմադրու
թյուններ.
փեյջերներ.
արբանյակային
նավագնացական
սարքեր.
սոլենոիդային
կափույրներ (էլեկտրամագնիսական փոխար
կիչներ). գերլարումից պաշտպանող կարգավո
րիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. կոներ քամու
ուղղությունը ցույց տալու համար. լուսային էմի
սիայի էլեկտրոնային ցուցիչներ. մանեկեններ
օգնություն ցուցաբերելուն վարժվելու համար
(վարժասարքեր). բեմի լուսավորման կարգավո
րիչներ. թայմերներ (ավազի ժամացույցներ) ձու
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եփելու համար. ԴՆԹ-չիպեր. DVD -նվագարկիչ
ներ. բանկոմատներ. լուսացույցներ (ազդանշա
նային
սարքավորում
ն եր).
անլար
հավաքակազմեր
հեռախոսների
համար.
ասբեստե առաջակալներ հրշեջների համար.
սաղավարտներ ձիավարության համար. լաբո
րատորիայի հատուկ հագուստ. անհատակա
նացման
մագնիսական
ապարանջաններ.
տրանսպոնդերներ (հաղորդիչներ-պատասխա
նիչներ). ներբեռնվող հնչյունային ֆայլեր շար
ժական հեռախոսների զանգերի համար.
ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. ներբեռնվող
պատկերների ֆայլեր. մանեկեններ վթարային
փորձարկում
ն երի համար. լաբորատոր ցենտ
րիֆուգներ. տպատախտակներ. ՀՀԴ (USB)
ֆլեշ-կրիչներ. դիրքորոշման համաշխարհային
համակարգի ապարատներ (GPS). դյուրակիր
մեդիանվագարկիչներ. նրբաքուղեր բջջային
հեռախոսների համար. լույս արձակող դիոդներ
(ԼԱԴ). տրիոդներ. բարձրացնող տրանսֆորմա
տորներ. անձնական դյուրակիր համակարգիչ
ներ. հրդեհաշեջ փողրակներ. պայուսակներ
դյուրակիր համակարգիչների համար. ծածկոց
ներ դյուրակիր համակարգիչների համար. թվա
յին ֆոտոշրջանակներ. Պետրիի բաժակներ.
Պիտոյի խողովակներ. ստրոբոսկոպներ. ճանա
պարհային ազդանշանային կոներ. ջերմաստի
ճանի կպչուն ցուցասարքեր ոչ բժշկական
նպատակների համար. հավելվածներ համա
կարգչային ծրագրային ապահովման համար
(ներբեռնելի). էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոն
ներ. դատարկ տոներային քարթրիջներ տպիչ
ների և լուսապատճենահանող ապարատների
համար. ռադիո-տեսադայակ, լսա-տեսասար
քեր երեխաներին հետևելու համար. տեսախ
ցիկներ
երեխային
հետևելու
համար,
տեսադայակ. օբյեկտիվ
ն երի լուսապաշտպանիչ
բլենդներ. պլանշետային համակարգիչներ.
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ.
հիշողության քարտեր տեսախաղերի սարքերի
համար. զրահաբաճկոններ. արագացումաչափ
ներ. էլեկտրական ձայնահաններ (ադապտեր
ներ).
փրկարար
պարկուճներ
բնական
աղետների համար. համակարգչային սարքա
վորում
ն եր. արևային մարտկոցներ էլեկտրաէ
ներգիայի արտադրության համար. շարժական
հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ. հեռադի
տական նշանոցներ հրանոթների համար. թվա
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յին ստո
րագ
րու
թյուն. մարմ
նի վրա կրվող
սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու
համար. լիցքավորող սարքեր էլեկտրոնային
սիգարետների համար. էլեկտրոնային ապա
րանջաններ (չափիչ գործիքներ). սմարթֆոն
ների ծածկոցներ. սմարթֆոնների պատյաններ.
մոնոպոդներ (ձեռքի ամրակալաններ). կալորի
աչափներ. ծախսաչափներ. լույս անդրադարձ
նող փրկարարական բաճկոններ. էլեկտրական
վզնոցներ կենդանիներ վարժեցնելու համար.
կառավարման լծակներ համակարգիչների
համար, բացառությամբ տեսախաղերի համար
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթժամացույցներ. հակահրդեհային ապարատ
ներ. համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամ
ն երը
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային
սաղավարտներ. ասեղներ գեոդեզիական կողմ
նացույցների համար. անվտանգության սարքեր
(կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր դետեկ
տորներ. պատյաններ անձնական թվային
օգնականների (ԱԹՕ) համար. կշեռքներ ման
կիկների համար. էլեկտրոնային մուտքի հսկման
համակարգեր դռների փակման համար. ջեր
մադիտման տեսախցիկներ. մարմ
ն ի զանգվածի
վերլուծիչներով կշեռքներ. պլանշետային համա
կարգիչների պատյաններ. սև արկղեր (տվյալ
ների
գրանցիչներ).
թվային
օդերևութաբանական կայաններ. էլեկտրական
տրանսպորտային միջոցների համար լիցքա
վորման կայաններ. ինտերակտիվ թաչսքրին
տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ. էլեկտրա
կան և էլեկտրոնային սարքավորում
ն եր երաժշ
տական
գործիքների
համար.
ձայնային
ինտերֆեյսներ.
էքվալայզերներ
(ձայնային
ապարատներ). ցածր հաճախականության
բարձրախոսներ. լոգարանի կշեռքներ. ջերմախոնավաչափներ. կենսաչիպեր. սմարթֆոն
ների համար հարմարեցված պաշտպանիչ
ժապավեններ. վիրտուալ իրականության գլխա
դիր սաղավարտներ. ինտերակտիվ էլեկտրոնա
յին
գրատախտակներ.
արհեստական
բանականությամբ մարդանման ռոբոտներ.
ձայնային խառնիչներ. Էլեկտրոնային սիգա
րետների մարտկոցներ. էլեկտրոնային բանալիբրելոկներ
հեռակառավարման
համար.
էլեկտրոնային նոտաներ (բեռնելի). գծագրա
կան T – աձև քա
նոն
ներ չափ
ման հա
մար.
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անկյունաքանոններ չափման համար. քառա
կուսի քանոններ չափման համար. էլեկտրոնա
յին
թվային
ցուցասարքեր.
լաբորատոր
ռոբոտներ. ուսուցողական ռոբոտներ. անվ
տանգության ապահովման ռոբոտներ. անձնա
կան
թվային
օգնականներ
(ԱԹՕ).
համակարգչային ծրագրային ապահովման
հարթակներ, գրառված կամ բեռնվող. արբա
նյակային որոնիչներ. մատանու չափիչներ.
մատի չափիչներ. բարակ հաճախորդ համա
կարգիչներ. հետևի տեսախցիկներ տրանսպոր
տային
միջոցների
համար.
գրպանի
էլեկտրոնային բառարաններ. մարզասարքեր
վերակենդանացման հմտությունների ուսուց
ման համար. էլեկտրական մետաղալարեր
ավտոմեքենաների համար. ակվալանգի խողո
վակներ. սպորտային սուլիչներ. համակարգչա
յին էկրանները պաշտպանող ծրագրային
ապահովում, գրառված կամ բեռնվող. ինքնան
կարահանման (սելֆիի) օբյեկտիվ
ն եր. բեռնվող
գրաֆիկական տարրեր բջջային հեռախոսների
համար. հեռահաղորդակցային ապարատներ
ոսկերչական զարդերի տեսքով. վրան կրովի
համակարգիչներ. վրան կրովի մոնիտորների
ցուցասարքեր.
մագնիսա-ռեզոնանսային
տոմոգրաֆիայի (ՄՌՏ) ապարատներ, ոչ բժշկա
կան նպատակների համար. փրկարարական
լազերային ազդանշանային լույսեր. դատարկ
թանաքային քարթրիջներ տպիչների և լուսա
պատճենահանող ապարատների համար. վահվահ
ոտնակներ.
հասակաչափներ.
վարսահարդարների համար մանեկեն-գլուխ
ներ (ուսում
ն ական սարքեր). սարքեր վիրտուալ
ստեղնաշարերի նախագծման համար. փրկա
րարական ծածկոցներ. փրկանավակներ. նանո
մասնիկների չափերի վերլուծիչներ. բարձիկներ
ականջակալների համար. վիրտուալ իրականու
թյան ձեռնոցներ. գնդաձև մկնիկներ (համա
կարգիչներին
կից
սարքեր).
բջջային
հեռախոսների համար բեռնվող զգայապատ
կերներ. հեռաներկայության ռոբոտներ. օդա
կարգավորման
թվային
թերմոստատներ.
պիեզոէլեկտրական տվիչներ. օրգանական լույս
արձակող դիոդներ (ՕԼԱԴ). ) քվանտային
կետերով լույս արձակող դիոդներ (ՔԼԱԴ).
աստիճանավորված կաթոցիչներ, բացառու
թյամբ բժշկական կամ կենցաղային նպատակ
ներով օգտագործվողների. խցակի էլեկտրական
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վարդակներ. խաղային բեռնվող ծրագրեր
համակարգիչների համար. փրկարարական, ոչ
պայթուցիկ և ոչ հրատեխնիկական ազդանշան
ներ. դյուրակիր համակարգիչների տակդիրներ.
գլխարկներ՝ որպես պաշտպանիչ սաղավարտ
ներ. էլեկտրոնային կախովի կողպեքներ. ծան
րագոտիներ
ջրասուզակների
համար.
ականջակալներ հեռավոր կապի համար.
տրանսպորտային միջոցների կայանման տվիչ
ներ. տոմսերի տպիչներ. բեռները բարձրացնե
լիս օժանդակելու համար մարմ
ն ի լծասարքեր.
անասուններին ուղղորդելու համար նախատես
ված ազդանշանային չխչխկաններ. տեսապրո
յեկտորներ. ներբեռնվող կրիպտոգրաֆիկական
բանալիներ կրիպտոարժույթների ստացման և
ծախսման համար. ներբեռնելի էլեկտրոնային
դրամապանակներ. վարկային քարտերի տեր
մինալներ. կենսաչափական անձնագրեր. նույ
նականացման կենսաչափական
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական գործառնությունների մասին. հայ
տարարությունների
փակցնում.
ներմուծման-արտահանման գործակալություն
ների ծառայություններ. առևտրային տեղեկատ
վության
գործակալությունների
ծառայություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն.
գովազդային նյութերի տարածում. լուսապատ
ճենահանման ծառայություններ. աշխատանքի
վարձելու գործակալությունների ծառայություն
ներ. գրասենյակային սարքերի և ապարատ
ների վարձույթ. հաշվապահական գրքերի
վարում. հաշվետվությունների կազմում հաշիվ
ների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. խորհր
դատվություն
գործարարության
կազմակերպման և կառավարման հարցերով.
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդատ
վություն
գործարարության
կառավարման
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ.
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային նյու
թերի առաքում. օգնություն առևտրային կամ
արդյունաբերական
ձեռնարկությունների
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի
վերարտադրում. գովազդային նյութերի նորա
ցում. նմուշների տարածում. գործարարության
արդյունավետության փորձաքննական ծառա
յություններ. աճուրդային վաճառք. շուկայի
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ուսում
ն ասիրություն. առևտրային գործունեու
թյան գնահատում. հետազոտություններ գոր
ծարարության
ասպարեզում.
գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմ
ն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
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 համա
կարգչային
հիմ
ն ապաշարներում.
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների
համակարգչային հիմ
ն ապաշարներում. առևտ
րական տոնավաճառների կազմակերպում. լու
սապատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
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ցում.
մատակարարման
ծառայություններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահո
վում). տեղեկատվության որոնում համակարգ
չային ֆայլերում երրորդ անձանց համար.
գովազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածա
յին տեղեկատվության բոլոր միջոցներում.
մամուլի տեսություն. առևտրի ավտոմատների
վարձույթ.
հոգեբանական
տեստավորում
աշխատողներ ընտրելիս. գների համեմատման
ծառայություններ. մանրածախ վաճառքի նպա
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատ
վամիջոցներով. սպառողներին առևտրային
տեղեկատվության և խորհուրդների տրամադ
րում ապրանքների և ծառայությունների ընտ
րության
հարցում.
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ
անձանց համար. գնման պատվերների մշակ
ման գործընթացների կառավարում. ապրանք
ների և ծառայությունների լիցենզիաների
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ
անձանց համար. ենթակապալառուի ծառայու
թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն).
հաշիվ
ն երի ապրանքագրերի տրամադրում.
գովազդային տեքստերի խմբագրում. վիճա
կագրական տվյալների հավաքում և տրամադ
րում.
գովազդի
մանրակերտում.
երաշխավորների որոնում. նորաձևության ցու
ցադրության կազմակերպում գովազդային
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի արտադ
րություն. մարզիկների գործունեության կառա
վարում.
մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ.
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային ծառա
յություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC).
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.
արտահաստիքային աշխատողների գործունե
ության կառավարում. առևտրային գործարք
ների համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց
համար. տվյալների էլեկտրոնային հիմ
ն ապա
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շարներում տվյալների նորացում և պահում.
շինարարական նախագծերի համար առևտրա
յին (կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում.
գործարար տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և ծառայու
թյուններ գնողների և վաճառողների համար
առցանց վաճառատեղի տրամադրում. գովազ
դային հասկացությունների մշակում. արտաքին
վարչական կառավարում ընկերությունների
համար. հարկային հայտարարագրեր ներկա
յացնելու ծառայություններ. ծախսերը փոխհա
տուցող ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. գովազ
դային վահանակների վարձույթ. կենսագրա
կան տվյալ
նե
րի գրում այլ ան
ձանց հա
մար.
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով
վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. հաճախ
ճանապարհորդողների ծրագրերի կառավա
րում. հանդիպում
ն երի պլանավորման ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
հանդիպում
ն երի մասին հիշեցնելու ծառայու
թյուններ (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 միջնորդական բիզնեսծառայություններ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի արտադրություն. հասարակության
հետ հաղորդակցման ռազմավարության վերա
բերյալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառում
ն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
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ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորում
ն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար. բոլոր վերը նշված ապրանքների ման
րամեծածախ առևտուր.
դաս 37. կա
հույ
քի խնամք. լու
սան
կար
չական ապարատների վերանորոգում. էլեկտ
րասարքերի տեղադրում և վերանորոգում.
վերելակների տեղադրում և վերանորոգում.
ասֆալտապատում. ավտոմեքենաների վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. ինք
նաթիռների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. շենքերի ներսի մաքրում. լվաց
քատների ծառայություններ. գոլորշու կաթ
սաների մաքրում և վերանորոգում. այրիչների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
բուլդոզերների
վարձույթ.
գրասենյակային
սարքավորում
ն երի և տեխնիկայի տեղադրում,
վերանորոգում և տեխնիկական սպասար
կում. հրդեհային ազդասարքերի տեղադրում և
վերանորոգում. հակաառևանգման համակար
գերի տեղադրում և վերանորոգում. կահույքի
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պաստառների վերանորոգում. սենյակ-սեյֆերի
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում.
շինարարական տեխնիկայի վարձույթ. նավաշի
նություն. հագուստի վերականգնում. ջեռուցման
սարքավորում
ն երի տեղադրում և վերանորո
գում. կոշիկի վերանորոգում. ծխնելույզների
մաքրում. անկիզելի պահարանների վերանորո
գում և տեխնիկական սպասարկում. օդորակ
ման կայանքների տեղադրում և վերանորոգում.
շինարարություն. ստորջրյա շինարարություն.
շինարարական աշխատանքների (ստուգիչ-կա
ռավարիչ) վերահսկողություն. հագուստի վերա
նորոգում. կաշվե իրերի մաքրում, վերանորոգում
և խնամք. խոհանոցային սարքավորում
ն երի
տեղադրում. շենքերի քանդում. հակակոռո
զիական մշակում. ախտահանում. ցուցա
նակների ներկում և նորացում. պահեստների
կառուցում և վերանորոգում. շինարարական
կառուցվածքների հերմետիկացում. էքսկավա
տորների վարձույթ. պատուհանների լվացում.
կինոպրոյեկտորների վերանորոգում և տեխնի
կական սպասարկում. վառարանների տեղադ
րում և վերանորոգում. մորթե իրերի մաքրում,
վերանորոգում և խնամք. տրանսպորտային
միջոցների յուղում. հագուստի մաքրում. ժամա
ցույցների վերանորոգում և խնամք. արդյու
նաբերական ձեռնարկությունների կառուցում.
ոռոգման սարքավորում
ն երի տեղադրում և
վերանորոգում. կառույցների մեկուսացում.
տրանսպորտային միջոցների լվացում. սպի
տակեղենի լվացք. լվացք. մեքենայական սար
քավորում
ն երի տեղադրում, վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. քարաշինարա
րական աշխատանքներ. կահույքի վերականգ
նում. ծովապատնեշների կառուցում. հագուստի
արդուկում
գոլորշիով.
խողովակաշարերի,
նավթամուղների կառուցում և տեխնիկական
սպասարկում. պատերի պաստառապատում.
անձրևի հովանոցների վերանորոգում. արևի
հովանոցների վերանորոգում. կահույքի պաս
տառապատում. ներքին և արտաքին ներկա
րարական աշխատանքներ. չեչաքարով կամ
ավազով մշակում. ծեփագործական աշխա
տանքներ. ջրմուղ և գազա-փականագործական
տեխնիկական աշխատանքներ. տրանսպոր
տային միջոցների փայլեցում. պոմպերի վերա
նորոգում. նավահանգիստների կառուցում.
կրծողների ոչնչացում. դողերի պահպանաշեր
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տերի վերականգնում. սառնարանային սար
քավորում
ն երի տեղադրում և վերանորոգում.
սպիտակեղենի արդուկում. կրկնական անա
գապատում` կլայեկում. գամում. տրանսպոր
տային միջոցների հակակոռոզիական մշակում.
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
սպասարկման կայաններ (վառելիքով լցավո
րում և սպասարկում). հեռախոսների տեղադ
րում և վերանորոգում. տրանսպորտային
միջոցների տեխնիկական սպասարկում. լաքա
պատում. տրանսպորտային միջոցների մաք
րում. վնասված տրանսպորտային միջոցների
վերանորոգում. մաքրող մեքենաների վար
ձույթ. վնասատուների ոչնչացում, բացառու
թյամբ գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի,
այգեգործական և անտառային տնտեսության.
շինարարական
փայտամածների
մոնտա
ժում. աղ յուսի շարում. ձևավոր սպիտակեղենի
մաքրում. չոր մաքրում. շինարարության հար
ցերով տեղեկատվության տրամադրում. վերա
նորոգմանը վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. դանակների սրում. լեռնահան
քային օգտակար հանածոների արդյունահա
նում. հանքերի շահագործում. ճանապարհների
սալարկում. զմռնիտե թղթով մշակում. ստորջ
րյա վերանորոգման աշխատանքներ. շեն
քերի մաքրում (արտաքին մակերևույթների).
դողածածկանների
ռետինացում
(վուլկա
նացում)
(վերանորոգում).
հորատանցքերի
հորատում. տոնավաճառային կրպակների և
տաղավարների կառուցում. համակարգիչների
տեղադրում, սպասարկում և վերանորոգում.
էլեկտրական սարքավորում
ն երի աշխատան
քում խանգարում
ն երի վերացում. ամբողջովին
կամ մասնակի մաշված շարժիչների վերա
նորոգում. ամբողջովին կամ մասնակի մաշ
ված մեքենաների վերականգնում. վերամբարձ
կռունկների վարձույթ (շինարարական սար
քավորում). փողոցները մաքրող մեքենաների
վարձույթ. տանիքածածկային աշխատանքներ.
արհեստական ձյան ծածկույթ ստեղծելու ծառա
յություններ. փողոցների մաքրում. անվտանգու
թյան կողպեքների վերանորոգում. արվեստի
ստեղծագործությունների
վերականգնում.
երաժշտական գործիքների վերականգնում.
դռների և պատուհանների տեղադրում. լողա
վազանների խնամք. տոներային քարթրիջների
լիցքավորման ծառայություններ. խորհրդատ
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վություն շինարարության հարցերով. ատաղ
ձագործական աշխատանքներ. նավթի և գազի
խորը հորատանցքերի հորատում. ցամաքուր
դային պոմպերի վարձույթ. լվացքի մեքենա
ների վարձույթ. էլեկտրահաղորդման գծերի
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների
կուտակիչների լիցքավորում. անիվ
ն երի հավա
սարակշռման ծառայություններ. երաժշտական
գործիքների լարում. մալուխների անցկացում,
տեղադրում. բժշկական գործիքների ախտա
հանում. հանքաշերտերի ջրաճեղքման ծառա
յություններ. վնասատուների դեմ պայքարի
ծառայություններ, բացառությամբ գյուղատն
տեսական, ակվակուլտուրայի, այգեգործա
կան և անտառային տնտեսության. ամանեղեն
լվանալու մեքենաների վարձույթ. ամանեղեն
չորացնելու մեքենաների վարձույթ. շինհրապա
րակներում հաղորդակցուղիների տեղակայում.
էլեկտրիկների ծառայություններ. ջրհեղեղից
պաշտպանվելու սարքավորում
ն երի տեղադրում
և վերանորոգում. ձնահեռացում. թանաքային
քարթրիջների լիցքավորման ծառայություններ.
էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լից
քավորում. տնավարության ծառայություններ
(մաքրման ծառայություններ). բջջային հեռա
խոսների կուտակիչների լիցքավորման ծառա
յություններ:
____________________

(210) 20212854
(220) 29.12.2021
(730) Արևիկ Արամի Մանուկյան, ՀՀ, Երևան
Օհանովի 2, բն. 9, AM
(540)
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(511)
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական
ապրանքներ. սպիտակեղեն տնային տնտե
սության և կենցաղային օգտագործման համար,
մասնավորապես՝
անկողնու
ծածկոցներ.
բարձեր և բարձերի համար պատյաններ.
դաս 35. անկողնային պարագաների և
բարձերի վաճառք:
____________________

(210) 20212855
(220) 29.12.2021
(730) Արմինե Գագիկի Խաչատրյան,
Երևան, Պ.Սևակի 8/2, բն. 112, AM
(540)

ՀՀ,

(511)
դաս 35. գնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. առևտրային տեղե
կատվության գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գովազդային նյութերի տարածում.
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
կերպման և կառավարման հարցերով. խորհր
դատվություն գործարարության կառավարման
հարցերով. օգնություն առևտրային կամ արդյու
նաբերական ձեռնարկությունների կառավար
ման հարցերում. շուկայի ուսում
ն ասիրություն.
հետազոտություններ գործարարության ասպա
րեզում. խորհրդատվություն գործարարության
կազմակերպման հարցերով. գործարարության
կառավարման խորհրդատվական ծառայու
թյուններ. շուկայագիտական (մարքեթինգային)
հետազոտություններ. մասնագիտական խորհր
դատվություն գործարարության ասպարեզում.
գործնական տեղեկատվության տրամադրում.
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սպառողներին առևտրային տեղեկատվության
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների
և ծառայությունների ընտրության հարցում.
մարքեթինգ (շուկայավարում). տեղեկատվու
թյան տրամադրում գործարար և առևտրային
հարաբերությունների ոլորտներում. առևտրա
յին միջնորդային ծառայություններ. գովազդա
յին սցենարների տեքստերի կազմում. շուկայի
հետախուզական ծառայություններ. թիրախա
յին մարքեթինգ (շուկայավարում). մարքեթինգ
(շուկայավարում) ծրագրային ապահովման
հրապարակման շրջանակներում.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ների և խորհրդատվության մատուցում մտավոր
սեփականության հարցերով, մասնավորապես՝
ապրանքային նշանների և արդյունաբերական
դիզայնի վերաբերյալ։
____________________

(210) 20212856
(220) 29.12.2021
(730) Արփինե Պողոսյան Մուշեղի, Երևան,
0039, Արտաշիսյան փող., 55/13, բն. 10, AM
(540)
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ներով օգտագործվողների). անուշաբույր ջուր.
յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների
համար. հարդարանքի յուղեր. լոսյոններ կոսմե
տիկական նպատակների համար. օծանելիք.
հոտավետ նյութեր սպիտակեղենի բուրավե
տացման համար. կոսմետիկական միջոցներ
նիհարելու համար. հոտավետ խառնուրդներ
ծաղիկներից և խոտերից. օդի բուրավետիչներ.
բուսական կոսմետիկական միջոցներ. կոս
մետիկական միջոցներ երեխաների համար.
միցել յար ջուր. բուսական էքստրակտներ կոս
մետիկական նպատակների համար. շնչա
ռությունը
թարմացնող
պատրաստուկներ
անձնական հիգիենայի համար.
դաս 30. համեմանք. թեյ. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. համե
մունքներ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. ոչ բուժիչ
թուրմեր:
____________________

(210) 20212857
(220) 29.12.2021
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM
(540)

(511)
դաս 39. փոստային ծառայություններ:
____________________

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը
խնամելու համար. յուղեր կոսմետիկական նպա
տակների համար. ծաղիկների էքստրակտներ.
եթերային յուղեր. հարդարանքի ջուր. բուրա
վետ ջուր. նարդոսի ջուր. պատրաստուկներ
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար. կոսմե
տիկական կրեմ
ն եր. կոսմետիկական միջոցներ.
կոսմետիկական հավաքածուներ. կոսմետի
կական միջոցներ թարթիչների համար. կոս
մետիկական
դիմակներ.
կոսմետիկական
պատրաստուկներ լոգանքի համար. մաշկը
սպիտակեցնող
կոսմետիկական
կրեմ
ն եր.
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման
համար (բացառությամբ բժշկական նպատակ

(210) 20212859
(220) 29.12.2021
(730) «10X էնջիներինգ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան
Առինջ 1միկ., շ. 2/13, բն. 17, AM
(540)

(511)
դաս 41. կրթադաստիրակչական ծառա
յություններ. կրթության ոլորտին վերաբերող
տեղեկատվության տրամադրում. հանգստի
ճամբարների ծառայություններ (զվարճություն
ներ). գործնական հմտությունների ուսուցում
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(ցուցադրություն). սեմինարների կազմակեր
պում և անցկացում. վարպետաց դասերի կազ
մակերպում և անցկացում (ուսուցում). գրքերի
և պարբերականների առցանց հրապարակում.
մասնագիտական կողմ
ն որոշում (խորհուրդներ
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). մասնա
գիտական վերապատրաստում. կրթական ոչ
վիրտուալ ֆորում
ն երի կազմակերպում և անց
կացում:
____________________

(210) 20212860
(220) 29.12.2021
(730) Ավետիք Մովսիսյան, Շիրակի մարզ, ք.
Գյումրի, Հ. Սարգսյան նրբ. 4, տուն 15, AM
(540)

(511)
դաս 10. բժշկական և կոսմետոլոգիական
սարքավորումներ:
____________________

(210) 20212865
(220) 29.12.2021
(730) «Զիգզագ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային
պողոտա 1, տարածք 18, AM
(540)

(511)
դաս 35. պարենային և ոչ պարենային
ապրանքների մանրամեծածախ առևտուր.
դաս 37. լուսանկարչական ապարատների
վերանորոգում. էլեկտրասարքերի տեղադ
րում և վերանորոգում. գրասենյակային սար
քավորում
ն երի և տեխնիկայի տեղադրում,
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
հրդեհային ազդասարքերի տեղադրում և վերա
նորոգում. հակաառևանգման համակարգերի
տեղադրում և վերանորոգում. սենյակ-սեյֆերի
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում.
ջեռուցման սարքավորում
ն երի տեղադրում
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և վերանորոգում. անկիզելի պահարանների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասար
կում. օդորակման կայանքների տեղադրում
և վերանորոգում. խոհանոցային սարքավո
րում
ն երի տեղադրում. կինոպրոյեկտորների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
վառարանների տեղադրում և վերանորոգում.
ժամացույցների վերանորոգում և խնամք.
մեքենայական սարքավորում
ն երի տեղադ
րում, վերանորոգում և տեխնիկական սպա
սարկում. սառնարանային սարքավորում
ն երի
տեղադրում և վերանորոգում. հեռախոսների
տեղադրում և վերանորոգում. վերանորոգմանը
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
համակարգիչների տեղադրում, սպասարկում
և վերանորոգում. էլեկտրական սարքավորում
ների աշխատանքում խանգարում
ն երի վերա
ցում. ամբողջովին կամ մասնակի մաշված
շարժիչների վերանորոգում. անվտանգության
կողպեքների վերանորոգում.
դաս 39. ավտոմոբիլային փոխադրում
ն եր.
փոխադրում
ն եր բեռնատար ավտոտրանս
պորտով. փաթեթավորված բեռների առա
քում. բեռների տեղափոխում. ապրանքների
կշռաբաշխում. բեռնաթափման աշխատանք
ներ. ապրանքների առաքում. ապրանքների
պահպանություն. ապրանքների պահպանու
թյուն պահեստներում. պահեստների վար
ձույթ. տրանսպորտային միջոցների վարձույթ.
տրանսպորտային ծառայություններ. բեռների
առաքում. ապրանքների պահեստավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
փոխադրում
ն երի հարցերով տեղեկատվու
թյան տրամադրում. ապրանքների պահպան
ման բեռնարկղերի վարձույթ. ապրանքների
փաթեթավորում. փոստային առաքում. փոստով
պատվիրված ապրանքների առաքում. տրանս
պորտի լոգիստիկա:
____________________

(210) 20212866
(220) 29.12.2021
(730) «Զիգզագ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային
պողոտա 1, տարածք 18, AM
(540)
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(511)
դաս 35. պարենային և ոչ պարենային
ապրանքների մանրամեծածախ առևտուր.
դաս 37. լուսանկարչական ապարատների
վերանորոգում. էլեկտրասարքերի տեղադ
րում և վերանորոգում. գրասենյակային սար
քավորում
ն երի և տեխնիկայի տեղադրում,
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
հրդեհային ազդասարքերի տեղադրում և վերա
նորոգում. հակաառևանգման համակարգերի
տեղադրում և վերանորոգում. սենյակ-սեյֆերի
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում.
ջեռուցման սարքավորում
ն երի տեղադրում
և վերանորոգում. անկիզելի պահարանների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասար
կում. օդորակման կայանքների տեղադրում
և վերանորոգում. խոհանոցային սարքավո
րում
ն երի տեղադրում. կինոպրոյեկտորների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
վառարանների տեղադրում և վերանորոգում.
ժամացույցների վերանորոգում և խնամք.
մեքենայական սարքավորում
ն երի տեղադ
րում, վերանորոգում և տեխնիկական սպա
սարկում. սառնարանային սարքավորում
ն երի
տեղադրում և վերանորոգում. հեռախոսների
տեղադրում և վերանորոգում. վերանորոգմանը
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
համակարգիչների տեղադրում, սպասարկում
և վերանորոգում. էլեկտրական սարքավորում
ների աշխատանքում խանգարում
ն երի վերա
ցում. ամբողջովին կամ մասնակի մաշված
շարժիչների վերանորոգում. անվտանգության
կողպեքների վերանորոգում.
դաս 39. ավտոմոբիլային փոխադրում
ն եր.
փոխադրում
ն եր բեռնատար ավտոտրանս
պորտով. փաթեթավորված բեռների առա
քում. բեռների տեղափոխում. ապրանքների
կշռաբաշխում. բեռնաթափման աշխատանք
ներ. ապրանքների առաքում. ապրանքների
պահպանություն. ապրանքների պահպանու
թյուն պահեստներում. պահեստների վար
ձույթ. տրանսպորտային միջոցների վարձույթ.
տրանսպորտային ծառայություններ. բեռների
առաքում. ապրանքների պահեստավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
փոխադրում
ն երի հարցերով տեղեկատվու
թյան տրամադրում. ապրանքների պահպան
ման բեռնարկղերի վարձույթ. ապրանքների
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փաթեթավորում. փոստային առաքում. փոստով
պատվիրված ապրանքների առաքում. տրանս
պորտի լոգիստիկա:
____________________

(210) 20212867
(220) 29.12.2021
(730) Հրանտ Զիրոյան, Երևան, Արգիշտի 7/4,
բն. 33, AM
(540)

(511)
դաս 38. լրատվական գործակալությունների
ծառայություններ:
____________________

(210) 20212868
(220) 29.12.2021
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(540)

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա
խոտ. 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
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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:
____________________
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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) 20212870
(220) 29.12.2021
(730) Վարդան Կարապետյան, ՀՀ, Երևան
Արամ Խաչատրյան 12, բն. 99, AM
(540)

(210) 20212869
(220) 29.12.2021
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(540)

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ,
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփա
կան 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,

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային
մրգային
ըմպելիքներ.
ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ.
գարեջուր.
ոչ
ալկոհոլային
կոկտեյլներ.
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. սմուզիներ (մրգերի
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով
ըմպելիքներ). գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.
դաս 33. սպիրտային մրգային լուծա
մզուքներ. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ.
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
կոկտեյլներ.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
վիսկի. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
ռոմ. օղի:
____________________
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(210) 20212871
(220) 29.12.2021
(730) Վարդան Կարապետյան, ՀՀ, Երևան
Արամ Խաչատրյան 12, բն. 99, AM
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային
մրգային
ըմպելիքներ.
ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆ
ներ. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. սմուզիներ (մրգերի
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով
ըմպելիքներ). գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.
դաս 33. սպիրտային մրգային լուծա
մզուքներ. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ.
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
կոկտեյլներ.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
վիսկի. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
ռոմ. օղի:
____________________

(210) 20212872
(220) 29.12.2021
(730) Վարդան Կարապետյան, ՀՀ, Երևան
Արամ Խաչատրյան 12, բն. 99, AM
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(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային
մրգային
ըմպելիքներ.
ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ.
գարեջուր.
ոչ
ալկոհոլային
կոկտեյլներ.
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. սմուզիներ (մրգերի
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով
ըմպելիքներ). գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.
դաս 33. սպիրտային մրգային լուծա
մզուքներ. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ.
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
կոկտեյլներ.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
վիսկի. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
ռոմ. օղի:
____________________

(210) 20212873
(220) 29.12.2021
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ
ներ. դեղագործական միջոցներ էրեկտիլ
դիսֆունկցիայի բուժման համար. դեղա
գործական պատրաստուկներ ուրոլոգիայում
օգտագործելու
համար.
դեղագործական
պատրաստուկներ թոքային հիպերտոնիայի
բուժման համար:
____________________
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(210) 20212874
(220) 29.12.2021
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ
ներ. դեղագործական միջոցներ էրեկտիլ
դիսֆունկցիայի բուժման համար. դեղա
գործական պատրաստուկներ ուրոլոգիայում
օգտագործելու
համար.
դեղագործական
պատրաստուկներ թոքային հիպերտոնիայի
բուժման համար:
____________________

(210) 20212875
(220) 29.12.2021
(730) Վարդուշ Վարդանյան, ՀՀ, Տավուշի
մարզ, ք. Դիլիջան, Կամոյի 126, AM
(540)

(511)
դաս 41. հանգստի ճամբարների ծառա
յություններ
(զվարճություններ).
հանգստի
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում,
սպորտային ճամբարների ծառայություններ.
զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. լեռնային
զբոսաշրջության իրականացում զբոսավարի
ուղեկցությամբ.
դաս
44.
հյուրանոցների
ծառայու
թյուններ.
տեղերի
ամրագրում
հյուրա
նոցներում.
տեղերի
ամրագրում
պանսիոն
ներում.
տեղերի
ամրագրմամբ
(հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող
գործակալություններ. ժամանակավոր բնակա
տեղերի վարձակալում. պանսիոնների ծառայու
թյուններ. զբոսաշրջիկների համար տների

01/2

ՄԱՍ
№ 1

ծառայություններ. մոթելների ծառայություններ.
հանգստի
ճամբարների
ծառայություններ
(կացարանի
տրամադրում).
սենյակների,
դահլիճների վարձակալում հավաքների համար:
____________________

(210) 20212876
(220) 29.12.2021
(730) «Զիգզագ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային
պողոտա 1, տարածք 18, AM
(540)

(511)
դաս 35. պարենային և ոչ պարենային
ապրանքների մանրամեծածախ առևտուր.
դաս 37. լուսանկարչական ապարատների
վերանորոգում. էլեկտրասարքերի տեղադ
րում և վերանորոգում. գրասենյակային սար
քավորում
ն երի և տեխնիկայի տեղադրում,
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
հրդեհային ազդասարքերի տեղադրում և վերա
նորոգում. հակաառևանգման համակարգերի
տեղադրում և վերանորոգում. սենյակ-սեյֆերի
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում.
ջեռուցման սարքավորում
ն երի տեղադրում
և վերանորոգում. անկիզելի պահարանների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասար
կում. օդորակման կայանքների տեղադրում
և վերանորոգում. խոհանոցային սարքավո
րում
ն երի տեղադրում. կինոպրոյեկտորների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
վառարանների տեղադրում և վերանորոգում.
ժամացույցների վերանորոգում և խնամք.
մեքենայական սարքավորում
ն երի տեղադ
րում, վերանորոգում և տեխնիկական սպա
սարկում. սառնարանային սարքավորում
ն երի
տեղադրում և վերանորոգում. հեռախոսների
տեղադրում և վերանորոգում. վերանորոգմանը
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
համակարգիչների տեղադրում, սպասարկում
և վերանորոգում. էլեկտրական սարքավորում
ների աշխատանքում խանգարում
ն երի վերա
ցում. ամբողջովին կամ մասնակի մաշված
շարժիչների վերանորոգում. անվտանգության
կողպեքների վերանորոգում.
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դաս 39. ավտոմոբիլային փոխադրում
ն եր.
փոխադրում
ն եր բեռնատար ավտոտրանս
պորտով. փաթեթավորված բեռների առա
քում. բեռների տեղափոխում. ապրանքների
կշռաբաշխում. բեռնաթափման աշխատանք
ներ. ապրանքների առաքում. ապրանքների
պահպանություն. ապրանքների պահպանու
թյուն պահեստներում. պահեստների վար
ձույթ. տրանսպորտային միջոցների վարձույթ.
տրանսպորտային ծառայություններ. բեռների
առաքում. ապրանքների պահեստավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
փոխադրում
ն երի հարցերով տեղեկատվու
թյան տրամադրում. ապրանքների պահպան
ման բեռնարկղերի վարձույթ. ապրանքների
փաթեթավորում. փոստային առաքում. փոստով
պատվիրված ապրանքների առաքում. տրանս
պորտի լոգիստիկա:
____________________

(210) 20212877
(220) 29.12.2021
(730) Վարդուշ Վարդանյան, ՀՀ, Տավուշի
մարզ, ք. Դիլիջան, Կամոյի 118, AM
(540)
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(730) Վարդուշ Վարդանյան, ՀՀ, Տավուշի
մարզ, ք. Դիլիջան, Կամոյի 118, AM
(540)

(511)
դաս 44. մերսում. հասարակական բաղնիք
ների ծառայություններ հիգիենայի նպատակնե
րով. գեղեցկության սրահների ծառայություններ.
վարսավիրանոցների ծառայություններ. բժշկա
կան կլինիկաների ծառայություններ. ֆիզիո
թերապիա. առողջատների ծառայություններ.
շոգեբաղնիքների ծառայություններ. արևա
բուժարանների ծառայություններ. հանքաջրա
բուժական կենտրոնների ծառայություններ.
գեղագետ դիմահարդարների ծառայություններ:
____________________

(210) 20212879
(220) 30.12.2021
(730) «Միլանիա Հոում» ՍՊԸ, RU
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
սննդամթերքի պատրաստում և առաքում.
սրճարանների ծառայություններ. նախա
ճաշա
րանների ծառայություններ. ճաշարան
ների
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ.
սննդի
ձևավորում.
նարգիլեի
բարերի
ծառայություններ:
____________________

(210) 20212878
(220) 29.12.2021

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

(210) 20212880
(220) 30.12.2021
(730) «Ֆասթ կրեդիտ կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ,
Երևան, Նորք Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 32/6, AM
(540)

(511)
դաս 36. ֆինանսական, դրամավարկային և
բանկային ծառայություններ. ապահովագրական
ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ:
____________________

(210) 20212881
(220) 30.12.2021
(730) «Մոկս» ՍՊԸ, Արարատ, գ. Այգեզարդ, Խ.
Աբովյան փ., տուն 18, AM
(540)
(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
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ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվ
ն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիա
ներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունա
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. հայտարարություն
ների փակցնում. գովազդային նյութերի տարա
ծում. ապրանքների ցուցադրում. նմուշների
տարածում. գովազդային նյութերի վարձույթ.
գովազդ. ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ.
աղորդագրությունների գրառում (գրասենյա
կային աշխատանքներ). ցուցահանդեսների
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդա
յին նպատակներով. հեռախոսազանգերին
պատասխանելու ծառայություններ բացակա
յող բաժանորդների համար. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մանրա
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գովազդի
մանրակերտում. գովազդային ծառայություններ
«վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների
գրանցում, արտաքին գովազդ:
____________________

(210) 20212882
(220) 30.12.2021
(730) «Մոկս» ՍՊԸ, Արարատ, գ. Այգեզարդ, Խ.
Աբովյան փ., տուն 18, AM
(540)
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(511)
դաս 32. գարեջուր. կոճապղպեղի գարե
ջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի քաղցու.
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. գարու գինի
(գարեջուր).
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվ
ն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիա
ներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունա
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերու. հայտարարություն
ների փակցնում. գովազդային նյութերի տարա
ծում. ապրանքների ցուցադրում. նմուշների
տարածում. գովազդային նյութերի վարձույթ.
գովազդ. ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ.
աղորդագրությունների գրառում (գրասենյա
կային աշխատանքներ). ցուցահանդեսների
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդա
յին նպատակներով. հեռախոսազանգերին
պատասխանելու ծառայություններ բացակա
յող բաժանորդների համար. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մանրա
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գովազդի
մանրակերտում. գովազդային ծառայություններ
«վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների
գրանցում. արտաքին գովազդ:
____________________
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(210) 20212883
(220) 30.12.2021
(730) «Արմենիան տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ,
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ
արդյունաբերական թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ:
____________________

(210) 20212884
(220) 30.12.2021
(730) «Արմենիան տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ,
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ
արդյունաբերական թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ:
____________________

(210) 20220001
(220) 03.01.2022
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Հերմինե
Ներսիսյան Արամի, Երևան, Լվովյան 27, բն.
15, AM
(540)

(511)
դաս 30. թեյ. բուսական թեյ. համեմունքներ.
մեղր:
____________________
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(210) 20220002
(220) 03.01.2022
(730) Սվետլանա Արթուրի Ստեփանյան, ՀՀ,
Երևան, Ավան-Առինջ, Դուրյան թաղ., փ. 15,
տուն 25, AM
(540)

(730) Սվետլանա Արթուրի Ստեփանյան, ՀՀ,
Երևան, Ավան-Առինջ, Դուրյան թաղ., փ. 15,
տուն 25, AM
(540)

(511)
դաս 3. շրթներկ. մաշկը սպիտակեցնող
կոսմետիկական կրեմներ. միջոցներ գրիմ
անելու համար. կոսմետիկական միջոցներ
թարթիչների
համար.
կոսմետիկական
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ.
կոսմետիկական
մատիտներ.
քսուքներ
ողորկման համար. կոսմետիկական կրեմներ.
լուծույթներ մաքրելու համար. պատրաստուկներ
դիմահարդարանքը
հեռացնելու
համար.
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար.
դեպիլյատորներ.
գրիմ.
կոսմետիկական
վազելին. պատրաստուկներ մաքրելու համար.
յուղեր
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
կոսմետիկական
յուղեր.
յուղեր,
որոնք ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ.
հարդարանքի յուղեր. իոնոն (պարֆյումերիա).
լոսյոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի
համար. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը
խնամելու համար. շրթներկեր կոսմետիկական
նպատակների
համար.
դիմափոշի.
մատիտներ հոնքերի համար. կոսմետիկական
ներկանյութեր. պատրաստուկներ ներկերը
հեռացնելու համար. թարթիչների տուշ՝ ներկ.
մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի
համար, փայլ շրթունքների համար. հինա
(կոսմետիկական
ներկանյութ).
բուսական
կոսմետիկական միջոցներ. ոչ բուժական
մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի
համար. եղունգների լաքահանիչներ.
դաս 35. տարատեսակ կոսմետիկ
միջոցների վաճառք։
____________________

(511)
դաս 2. ներկեր. արծնուկներ. ալիզարի
նային ներկանյութեր. տպագրական մածուկ
ներ (թանաք). ներկանյութեր. նոսրացուցիչներ
ներկերի համար. թանձրարարներ ներկերի
համար. ներկող նյութեր. գունանյութեր. արծներ
(լաքեր). արծնաներկեր. ներկերի սիկատիվ
ն եր
(չորացման ուժեղարարներ). սևեռակող նյութեր
(լաքեր). կապակցող նյութեր ներկերի համար.
նախաներկեր.
դաս 3. շրթներկ. կոսմետիկական դիմակ
ներ. միջոցներ գրիմ անելու համար. կոսմե
տիկական միջոցներ թարթիչների համար.
կոսմետիկական մատիտներ. քսուքներ ողորկ
ման համար. լուծույթներ մաքրելու համար.
պատրաստուկներ
դիմահարդարանքը
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ լաքը
հեռացնելու համար. դեպիլ յատորներ. գրիմ.
կոսմետիկական վազելին. պատրաստուկներ
մաքրելու համար. շրթներկեր կոսմետիկական
նպատակների համար. դիմափոշի. մատիտներ
հոնքերի համար. կոսմետիկական ներկանյու
թեր. հղկանյութեր. պատրաստուկներ ներկերը
հեռացնելու համար. կապակցող միջոցներ կոս
մետիկական նպատակների համար. թարթիչ
նե
րի տուշ՝ ներկ. փայլ շրթունք
նե
րի հա
մար.
կոլագեններ (սոսնձանյութ) կոսմետիկական
նպատակների համար. բասմա (կոսմետիկա
կան ներկանյութ). մարմ
ն ի ներկեր կոսմետի
կական նպատակների համար. մարմ
ն ի հեղուկ
լատեքսային ներկեր կոսմետիկական նպա
տակների համար. հոնքերի, կոպերի, շուրթերի
պերմանենտային տատուաժի կոսմետիկ նյու
թեր, ներկեր.
դաս 44. դիմահարդարում, մասնավորա
պես՝ հոնքերի, կոպերի, շուրթերի պերմանեն
տային տատուաժ:
____________________

(210) 20220003
(220) 03.01.2022
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(210) 20220005
(220) 03.01.2022
(730) «Ալեքպոլ փրոջեքթս մենեջմենթ» ՍՊԸ, ՀՀ,
0079 Երևան, Նոր Նորք, Ա. Միկոյան 17/2, AM
(540)

(511)
դաս 30. շաքարով հրուշակեղեն. կոնֆետ
ներ. շոկոլադ.
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի).
դաս 34. ծխախոտ. սիգարներ. սիգարետ
ներ. ծխագլանակներ.
դաս 35. բիզնես կենտրոնների ծառայու
թյուններ. առևտրի կենտրոնների ծառայու
թյուններ.
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություն
ներ. ռեստորանների ծառայություններ. բարերի
ծառայություններ. սրճարանների ծառայություն
ներ.
դաս 44. սպա ծառայություններ. շոգե
բաղնիքների ծառայություններ. հասարակա
կան բաղնիքների ծառայություններ հիգիենայի
նպատակներով:
____________________

(210) 20220006
(220) 03.01.2022
(730) «Ալեքպոլ փրոջեքթս մենեջմենթ» ՍՊԸ, ՀՀ,
0079 Երևան, Նոր Նորք, Ա. Միկոյան 17/2, AM
(540)

(511)
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ.
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալում.
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում:
____________________

(210) 20220007
(220) 03.01.2022
(730) «Ռենեսանս փրոջեքթ» ՍՊԸ, ՀՀ, 0079
Երևան, Նոր Նորք, Ա. Միկոյան 17/2, AM
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(540)

(511)
դաս 35. տարատեսակ ապրանքների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք՝ բնակելի
թաղամասի շրջանակներում.
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն.
միջնորդություն անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններում.
անշարժ
գույքի
գնահատում. անշարժ գույքի կառավարում.
բնակելի ֆոնդի կառավարում. բնակարանների
վարձակալություն. վարձակալական վճարների
գանձում. գրասենյակների վարձակալություն
(անշարժ գույք). անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ.
դաս 37. բնակելի թաղամասի շինարա
րություն.
դաս 41. սպորտային ակումբի ծառայու
թյուններ:
____________________

(210) 20220011
(220) 05.01.2022
(730) «Լօլիկ» ՍՊԸ, 0069 Երևան, Ռայնիսի
տուն 101, AM
(540)

(511)
դաս 35. ներմուծման-արտահանման գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գյուղա
տնտեսական սարքավորում
ն երի, ջերմոցի
ներքին հարդարման և համակարգերի, ինչպես
նաև սերմերի ներմուծում:
____________________
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(210) 20220012
(220) 07.01.2022
(730) Արման Համազասպի Ղազարյան, ՀՀ,
Երևան, Հակոբյանց փ., տուն 23, AM
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատա
կալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ, պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր
երկար գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոն
ներ. կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկ
ներ. կոշկեղենի մետաղե եզրակներ. մորթիներ
(հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ.
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար.
կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող
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ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրան
ներ (գրացիաներ). կոստյում
ն եր. պատրաստի
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներքնազ
գեստ). ականջակալներ (հագուստ). փողկապ
ներ. կոշկերեսներ. սռնապաններ. բրիջիներ.
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների համար.
ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի աստառ
ներ (հագուստի տարրեր). շարֆ, կաշնե, վզնոց.
գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային շարֆեր. տրի
կոտաժե հագուստ. ներդիրներ շապիկների
համար. էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բութ
սեր (ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ).
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ.
բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. գլխա
շոր, որը ծածկում է պարանոցը և ուսերը. մարմ
նամարզական կոշկեղեն. մանտո. անջրանցիկ
հագուստ. զանգապաններ (տաք գուլպաներ).
ջերսի (հագուստ). շրջազգեստներ. նորածնի
օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ (սպասավոր
ների). սպորտային տրիկոտաժեղեն. բազկա
պատներ. գոգնոցներ (հագուստ). մուֆտաներ
(հագուստ). օրարի (եկեղեցական հագուստ).
առանց մատների ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղե
ցական գլխարկ). տնային կոշիկներ. կնգուղով
վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակներ. լողա
փի զգեստներ. լողափի կոշիկներ. գրպաններ
հագուստի համար. պիժամաներ. զգեստներ.
սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. կիսավարտիք
ներ. կրծկալներ. վերարկուներ. կրունկներ
կոշկեղենի համար. պատմուճաններ (պարեգոտ
ներ). ռանտեր կոշկեղենի համար. համազգեստ.
բրդյա բաճկոններ (հագուստ). բաճկոններ
(հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր (հագուստ).
լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. լողազ
գեստներ. բաղնիքի խալաթներ. մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. կոշկեղենի ներբաններ. կոշիկներ.
կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ էլեկտ
րական մուֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր
բութսերի համար. սպորտային բութսեր. գլխա
կապեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն. տակի
շրջազգեստներ. դահուկների կիսակոշիկներ.
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ մարմ
նամարզության համար. հագուստ արհեստա
կան կաշվից. կաշվե հագուստ. թիկնոցներ.
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դիմակահանդեսի կոստյում
ն եր. սարիներ. կար
ճաթև (T-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապա
վենակապ փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. գոտիքսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկի
նակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ
քնելու համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստ
ներ. պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ.
հովարներ՝ որպես գլխարկներ. կիսատաբատ
ներ (ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ.
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկ
ներ. քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. վար
սավիրական թիկնոց. կարատեի համազգեստ.
ձյուդոյի համազգեստ. մարմ
ն ամարզական կիպ
նստող զգեստ. կիմոնո. թևքերով մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. նիհարեցնող նյութեր պարունա
կող հագուստ. ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի
կրունկի պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկ
ներ. թաթմաններ. լատեքսային հագուստ.
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն կրծկալ
ներ. կարճ սռնապաններ.
դաս 35. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքների, ավտոմոբիլիստների համար
հագուստի, կոշկեղենի, բաղնիքի սանդալների,
բաղնիքի հողաթափների, գուլպաների (երկար),
քրտինք կլանող երկար գուլպաների, գուլպա
ների կրկնակրունկների, բերետների, բլուզների,
բոաների (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ),
կեպիների՝ որպես գլխարկներ, տրիկոտաժե
ղենի, երկարաճիտ կոշիկների, կիսակոշիկների
կոշկաքթերի (կոշիկների մասեր), քրտնակալ
ների, տաբատակալների, քուղերով կիսակո
շիկների, հագուստի օձիքների, պարանոցի
խողովակաձև շարֆերի, լիֆերի, բռնցքա
մարտիկների
վարտիքների,
թասակների
(գլխարկ), իրանակալների (կանացի ներք
նազգեստ), ներքնազգեստի, գլխանոցների
(հագուստ), բոլորագլխարկների շրջանակ
ների (հենք), գլխարկների համար հովարների,
գոտիների (հագուստ), շալերի, խալաթների,
սվիտերների,
պուլովերների,
շուրջառների
(եկեղեցական զգեստ), կարճագուլպաների,
կարճագուլպաների համար կապերի, կախա
կապերի, երկար գուլպաների համար կապերի,
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կոշիկների ճտքերի, միջատակերի, շապիկների
(բլուզներ), պլաստրոնների, կրծքակալների,
հագուստի, բոլորագլխարկների, կոշկեղենի
մետաղե եզրակների, մորթիների (հագուստ),
հանովի օձիքների, զուգագուլպաների, ջրային
դահուկների համար կոմբինեզոնների, կոմբի
նեզոնների (հագուստ), քրտինք ներծծող ներք
նազգեստի, առանց քուղերի սեղմիրանների
(գրացիաներ), կոստյում
ն երի, պատրաստի
հագուստի, մանկական վարտիքների (ներք
նազգեստ), ականջակալների (հագուստ), փող
կապների,
կոշկերեսների,
սռնապանների,
բրիջիների, տաբատների, հեծանվորդների
համար հագուստի, ձեռնոցների (հագուստ),
պատրաստի աստառների (հագուստի տար
րեր), շարֆերի, կաշնեների, վզնոցների,
գոտի-շարֆերի, ծիսակարգային շարֆերի,
տրիկոտաժե հագուստի, շապիկների համար
ներդիրների, էսպադրիլների, մորթե թիկնոց
ների, բութսերի (ֆուտբոլային), ցիլինդրների,
գաբարդինների (հագուստ), սեղմիրանների
(ներքնազգեստ), գոտիների (ներքնազգեստ),
կրկնակոշիկների, բաճկոնակների, փողքա
ժապավենների, գլխաշորերի, որոնք ծածկում
է պարանոցը և ուսերը, մարմ
ն ամարզական
կոշկեղենի, մանտոի, անջրանցիկ հագուստի,
զանգապանների (տաք գուլպաներ), ջերսիի
(հագուստ), շրջազգեստների, նորածնի օժիտի
(հագուստ), շքազգեստների (սպասավորների),
սպորտային տրիկոտաժեղենի, բազկապատ
ների, գոգնոցների (հագուստ), մուֆտաների
(հագուստ), օրարիի (եկեղեցական հագուստ),
առանց մատների ձեռնոցների, խույրերի (եկե
ղեցական գլխարկ), տնային կոշիկների, կնգու
ղով վերարկուի (թիկնոցներ), մուշտակների,
լողափի զգեստների, լողափի կոշիկների,
հագուստի համար գրպանների, պիժամաների,
զգեստների, սաբոների (կոշիկ), սանդալների,
կիսավարտիքների, կրծկալների, վերարկու
ների, կոշկեղենի համար կրունկների, պատմու
ճանների (պարեգոտներ), կոշկեղենի համար
ռանտերի, համազգեստի, բրդյա բաճկոնների
(հագուստ), բաճկոնների (հագուստ), թղթե
հագուստի, քողերի (հագուստ), լողագլխարկ
ների, լողավարտիքների, լողազգեստների,
բաղնիքի խալաթների, մանկական կրծկալների,
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների,
կոշկեղենի ներբաններ, կոշիկների, կրունկ
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ների, սպորտային կոշիկների, ոտքերի համար
ոչ էլեկտրական մուֆտաների, բութսերի համար
սեպերի, սպորտային բութսերի, գլխակա
պերի (հագուստ), գլխանոցով բաճկոնի, տակի
շրջազգեստների, դահուկների կիսակոշիկների,
կանացի ներքնաշապիկների (կոմբինացիա),
բոդիների (կանացի ներքնազգեստ), բանդա
նաների (պարանոցի թաշկինակներ), մարմ
ն ա
մարզության համար հագուստի, արհեստական
կաշվից հագուստի, կաշվե հագուստի, թիկ
նոցների. դիմակահանդեսի կոստյում
ն երի,
սարիների, կարճաթև (T-աձև) մայկաների, չալ
մաների, լայն եզրերով ժապավենակապ փող
կապների. ջրցողի գլխարկների, ձկնորսական
բաճկոնների, գոտի-քսակների (հագուստ),
կրծքի գրպանի թաշկինակների, թղթե գդակ
ների (հագուստ), քնելու համար դիմակների,
կիսատաբատաձև շրջազգեստների, պոնչո
ների, սարոնգների, դահուկորդների ձեռնոց
ների, լեգինսների (շալվար), սարաֆանների,
հովարների՝ որպես գլխարկներ, կիսատաբատ
ների (ներքնազգեստ), սպորտային մայկաների,
կաճյակների (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկ
ներ), ժամաշապիկների, մինչև կոճերը հասնող
կոշիկների, քրտինք ներծծող կարճագուլպա
ների, վարսավիրական թիկնոցների, կարատեի
համազգեստի, ձյուդոյի համազգեսի, մարմ
նամարզական կիպ նստող զգեստի, կիմոնոի,
թևքերով մանկական կրծկալների, բացառու
թյամբ թղթից պատրաստվածների, նիհարեցնող
նյութեր պարունակող հագուստի, ասեղնագործ
հագուստի, կոշիկի կրունկի պաշտպանիչ հար
մարանքների, գլխարկների, թաթմանների,
լատեքսային հագուստի, պաշտպանիչ մարզա
շապիկների (ռաշգարդներ), ԼԱԴ-ով հագուստի,
գլխաշորերի, կպչուն կրծկալների, կարճ սռնա
պանների մեծածախ և մանրածախ վաճառքի
կետերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20220017
(220) 07.01.2022
(730) Արթուր Վարդանի Բաբասյան, ՀՀ,
Կոտայքի մարզ, գ. Զորավան փ. 1, շ. 1, բն. 2, AM
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(540)

(511)
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկ
ցում. ավիափոխադրում
ն եր. ավտոմոբիլային
փոխադրում
ն եր.
ավտոբուսային
փոխադ
րում
ն եր.
տրանսպորտային
ծառայություն
ներ տեսարժան վայրերի դիտման համար.
տրանսպորտային ծառայություններ. ճանա
պարհորդական շրջագայությունների համար
փոխադրում
ն երի կազմակերպում. ուղևորային
փոխադրում
ն եր.
ճանապարհորդությունների
տոմսերի ամրագրում. ճանապարհորդների
փոխադրում. տրանսպորտային միջոցների
ամրագրում. ճանապարհորդության երթուղու
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
ճանապարհորդական վիզաների և ճանապար
հորդական փաստաթղթերի կազմում արտա
սահման մեկնող անձանց համար.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ:
____________________

(210) 20220018
(220) 10.01.2022
(730) Նաիրի Օհանի, ՀՀ,
Անտառային 19, բն. 11, AM
(540)

Երևան,

Վերի

(511)
դաս 3. օճառ. շամպուն:
____________________
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(210) 20220020
(220) 10.01.2022
(730) «Սի-այ-թիվի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Նորքի
1-ին զանգվ., Գայի 8, բն. 8, AM
(540)

(511)
դաս 38. հեռարձակում.
դաս 41. տեսանյութի և կինոնկարի
պատրաստում:
____________________

(210) 20220023
(220) 10.01.2022
(730) «Ռեդդոր» ՍՊԸ, Երևան, Կ. Ուլնեցու 12, AM
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
սրճարանների
ծառայություններ.
բարերի
ծառայություններ:
____________________

(210) 20220024
(220) 11.01.2022
(730) «Ռոյալ գլաս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան,
Ռուբինյանց 2/10, AM
(540)
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(511)
դաս 2. կանադական բալզամ (բալասան).
դաս 5. հակամանրէային օճառներ. ձեռքերը
լվանալու հակամանրէային միջոցներ. մազերի
բուժիչ լոսյոններ.
ախտահանող օճառներ.
բուժիչ օճառներ. ոջիլասպան շամպուններ.
սափրվելուց հետո օգտագործվող բուժական
լոսյոններ. բուժիչ շամպուններ. մազերի բուժիչ
լոսյոններ. բուժիչ ատամնամածուկ:
____________________

(210) 20220025
(220) 11.01.2022
(730) «Մարվին Բրենդս» ՍՊԸ, UZ
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
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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) 20220026
(220) 11.01.2022
(730) «Մարվին Բրենդս» ՍՊԸ, UZ
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
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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) 20220027
(220) 11.01.2022
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ` անանուխի
թրմօղի, սպիրտային մրգային լուծամզուքներ,
դառը թրմօղիներ, անիսի լիկյոր, անիսի օղի,
ապերիտիֆներ, արակ (բրնձի կամ եղեգնի
օղի), թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ,
սիդրեր, կոկտեյլներ, կյուրասո, դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ),
գինիներ, ջին, լիկյորներ, մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի),
բալի
օղի,
սպիրտային ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ
(բրենդի), բրենդի, գինի խաղողի չանչերից,
տանձի սիդր, սակե, վիսկի, սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ),
սպիրտային
լուծամզուքներ, ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից, մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ, բրնձի սպիրտ, ռոմ, օղի,
խառնակազմ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից,
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ,
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:
____________________
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(210) 20220028
(220) 11.01.2022
(730) «Ռեդբրիջ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Աբովյան
39, տարածք 21, AM
(540)

(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. խորհրդատվություն
գործարարության կազմակերպման և կառա
վարման հարցերով.
դաս 45. խորհրդատվություն մտավոր
սեփականության հարցերով. իրավաբանա
կան հետազոտություններ. իրավաբանական
փաստաթղթերի նախապատրաստում. իրա
վաբանական հսկողության ծառայություններ.
փաստաբանական ծառայություններ. օրենսդ
րական համապատասխանության աուդիտ:
____________________

(210) 20220029
(220) 11.01.2022
(730) «Մաթևոսյան վայն» ՍՊԸ, Վայոց ձորի
մարզ, գ. Աղավնաձոր 30/5, AM
(540)
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(210) 20220030
(220) 11.01.2022
(730) Նարեկ Վարուժանի Գրիշյան, ՀՀ,
Կոտայքի մարզ, գ. Բջնի, փ. 8, տուն 6, AM
(540)

(511)
դաս 35. մասնավորապես՝ տարատեսակ
ուտետների, ճաշատեսակների, աղցանների,
խմիչքների, արագ սննդի վաճառք.
դաս 41. մասնավորապես՝ զվարճություն
ների ծառայություններ. նվագախմբերի ծառա
յություններ. թատերական ներկայացում
ն եր.
շոուների
արտադրություն.
դիսկոտեկների
ծառայություններ. ցուցահանդեսների կազ
մակերպում մշակութային կամ կրթության
նպատակներով. թատերականացված ներկա
յացում
ն եր. պարահանդեսների կազմակերպում.
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառայու
թյուններ (զվարճություններ). համերգների կազ
մակերպում և անցկացում. զգեստավորված
դիմակահանդեսների կազմակերպում զվարճու
թյունների համար. մշակութային ժամանց:
____________________

(210) 20220031
(220) 11.01.2022
(730) «Վելլար Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, ԱրինԲերդի 3/21, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինիներ.
դաս 35. տարատեսակ գինիների վաճառք:
____________________

(511)
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
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անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի
աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի համար.
քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. ամո
քանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ.
սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպ
տացորենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու
ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից
պատրաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա.
խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշա
կեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի հրու
շակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարա
կան նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա
ցորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. արիշտա. կուտապներ.
գարեձավար. սենդվիչներ. պաստեղներ (հրու
շակեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).
չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պատիճավոր
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պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. պղպեղ (տաք
դեղ). կարտոֆիլի ալ յուր. պուդինգ (քաղցրա
կուտապ). պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). բրինձ. զաֆրան
(քրքում) (համեմանք). սագո. սոուսներ (համե
մունքներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձավար.
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
տիկային արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք).
կուսկուս. ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ)
սննդի հա
մար. ածիկ սննդի մեջ օգ
տա
գոր
ծե
լու համար. ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղ
վամոր կաթ. ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու
համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի
բլիթ
ներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոն
դող (հրու
շակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի
սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց).
չատնի (համեմունք). գարնանային ռուլետ.
տակոս. տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի
հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցան
ների համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե.
հալ
վա. քիշ. մսա
յին թանձր ամո
քանք. մի
սո.
սոյայի խյուս (համեմունք). հացահատիկների
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա.
եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի.
կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ
սննդի համար). պահածոյացված բանջարա
նոցային խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի
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հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինեքար
խոհարարական նպատակների համար. գլյու
տենային հավելույթներ խոհարարական նպա
տակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավե
նու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկոլադե զար
դարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենի
քից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պու
դինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. ման
րացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
ն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմ
ն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմ
ն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
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ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով.
դաս 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.
շուկայի ուսում
ն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
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րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմ
ն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների
գործերի
կառավարում.
տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային հիմ
ն ապաշարներում. տեղե
կատվության
կանոնակարգում
տվյալների
համակարգչային հիմ
ն ապաշարներում. առևտ
րական տոնավաճառների կազմակերպում. լու
սապատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
ցում.
մատակարարման
ծառայություններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահո
վում). տեղեկատվության որոնում համակարգ
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չային ֆայլերում երրորդ անձանց համար.
գովազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածա
յին տեղեկատվության բոլոր միջոցներում.
մամուլի տեսություն. առևտրի ավտոմատների
վարձույթ.
հոգեբանական
տեստավորում
աշխատողներ ընտրելիս. գների համեմատման
ծառայություններ. մանրածախ վաճառքի նպա
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատ
վամիջոցներով. սպառողներին առևտրային
տեղեկատվության և խորհուրդների տրամադ
րում ապրանքների և ծառայությունների ընտ
րության
հարցում.
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ
անձանց համար. գնման պատվերների մշակ
ման գործընթացների կառավարում. ապրանք
ների և ծառայությունների լիցենզիաների
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ
անձանց համար. ենթակապալառուի ծառայու
թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն).
հաշիվ
ն երի ապրանքագրերի տրամադրում.
գովազդային տեքստերի խմբագրում. վիճա
կագրական տվյալների հավաքում և տրամադ
րում.
գովազդի
մանրակերտում.
երաշխավորների որոնում. նորաձևության ցու
ցադրության կազմակերպում գովազդային
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի արտադ
րություն. մարզիկների գործունեության կառա
վարում.
մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ.
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային ծառա
յություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC).
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.
արտահաստիքային աշխատողների գործունե
ության կառավարում. առևտրային գործարք
ների համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց
համար. տվյալների էլեկտրոնային հիմ
ն ապա
շարներում տվյալների նորացում և պահում.
շինարարական նախագծերի համար առևտրա
յին (կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում.
գործարար տեղեկատվության տրամադրում
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վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և ծառայու
թյուններ գնողների և վաճառողների համար
առցանց վաճառատեղի տրամադրում. գովազ
դային հասկացությունների մշակում. արտաքին
վարչական կառավարում ընկերությունների
համար. հարկային հայտարարագրեր ներկա
յացնելու ծառայություններ. ծախսերը փոխհա
տուցող ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. գովազ
դային վահանակների վարձույթ. կենսագրա
կան տվյալ
նե
րի գրում այլ ան
ձանց հա
մար.
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով
վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. հաճախ
ճանապարհորդողների ծրագրերի կառավա
րում. հանդիպում
ն երի պլանավորման ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
հանդիպում
ն երի մասին հիշեցնելու ծառայու
թյուններ (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 միջնորդական բիզնեսծառայություններ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի արտադրություն. հասարակության
հետ հաղորդակցման ռազմավարության վերա
բերյալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառում
ն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
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գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորում
ն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար. բոլոր վերը նշված ապրանքների ման
րամեծածախ առևտուր:
____________________

(210) 20220032
(220) 11.01.2022
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(540)
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(511)
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի
գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի.
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ.
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային
ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20220033
(220) 11.01.2022
(730) Ղուկաս Նորայրի Խաչատրյան, Երևան,
Ավան 4-րդ փ., 4-րդ նրբ., տուն 36, AM
(540)

(511)
դաս 35. առևտրային միջնորդային ծառա
յություններ. արտաքին գովազդ. ապրանքներ
և ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում:
____________________
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(210) 20220035
(220) 11.01.2022
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի
գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի.
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ.
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային
ըմպելիքներ:
____________________
(210) 20220036
(220) 11.01.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Բարխու
դարյան Հարությունի, Երևան, Վարշավյան փ.,
տուն 9, AM
(540)

(210) 20220034
(220) 11.01.2022
(730) Ղուկաս Նորայրի Խաչատրյան, Երևան,
Ավան 4-րդ փ., 4-րդ նրբ., տուն 36, AM
(540)

(511)
դաս 35. առևտրային միջնորդային ծառա
յություններ. արտաքին գովազդ. ապրանքներ
և ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում:
____________________

(511)
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում
(ուսումնական
կամ
զվարճալի).
կրթա
դաստիարակչական ծառայություններ. կրթու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային
առցանց հրապարակումների տրամադրում.
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). ոչ
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում.
կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմա
կերպում և անցկացում:
____________________
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Արդյունաբերական դիզայնին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
21
22
23
31
32
33
51
54
55
71
72
74

հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
արդյունաբերական դիզայնների միջազգային դաս ակարգման
(ԱԴՄԴ) ցուցիչը (ները)
արդյունաբերական դիզայնի անվանումը
արդյունաբերական դիզայնի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
հայտատու(ները), երկրի կոդը
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
18.01.2022
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Տեղեկություններ արդյունաբերական
դիզայնի հայտերի մասին
(51) 09-03
(21) 20210021		
(22) 03.06.2021
(73) «Էս-Էս Դրիմ» ՍՊԸ, 0069, Երևան,
Քանաքեռ-Զեյթուն, Յան-Ռայնիսի 5 (AM)
(54) Շոկոլադի, այլ քաղցրավենիքի և
հրուշակեղենի
փաթեթավորում
ծրարի
տեսքով (2 տարբերակ)
(55)

59
59
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18.01.2022
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____________________

(51) 20-02
(21) 20210034		
(22) 18.10.2021
(72) Լուսինե Աբրահամայան (AM)
(73) «Լենտեքս» ՍՊԸ (AM)
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Զուգագուլպաների վաճառքի ցուցադրա
վահանակ
(55)

____________________

60
60

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
18.01.2022
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

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

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

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

GD

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

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

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

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

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

NP
NR
NZ
OA

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

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

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

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW
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ՄԱՍ
№ 1

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

Նշված երկիրը գոյություն չունի
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