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Տեղեկություններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20212343
(220) 04.11.2021
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան»
ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM
(540)

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի).
բրենդի. օղի. մրգային օղիներ. գինիներ.
վիսկի. ալկոհոլային ըմպելիքներ. սիդեր.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերիտիֆներ. թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. կոկտեյլներ. ջին. ռոմ. լիկյորներ.
սպիրտային
ըմպելիքներ.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ. մրգեր պարունակող ալկո
հոլային ըմպելիքներ. խառնակազմ ալկոհոլային
ըմպելիքներ:
____________________

(540)

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի).
բրենդի. օղի. մրգային օղիներ. գինիներ.
վիսկի. ալկոհոլային ըմպելիքներ. սիդեր.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերիտիֆներ. թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. կոկտեյլներ. ջին. ռոմ. լիկյորներ.
սպիրտային
ըմպելիքներ.
սպիրտային
բնա
հյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ. մրգեր պարունակող ալկո
հոլային ըմպելիքներ. խառնակազմ ալկոհոլային
ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20212591
(220) 30.11.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սուսաննա
Հակոբյան, Արմավիր, 0906 Արմավիր 108,
թաղ. 573, AM
(540)

(210) 20212344
(220) 04.11.2021
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան»
ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM
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(511)
դաս 29. չորացրած բանջարեղեն. շաքա
րապատ մրգեր. ջերմային մշակման ենթարկ
ված մրգեր. մշակված մրգեր:
____________________

(210) 20212602
(220) 01.12.2021
(730) Զենա Սոֆի Միքայելի
Երևան, Բայրոնի 3, բն. 38, AM
(540)

Վարդանյան,

(511)
դաս 4. մեղրամոմ. մեթիլացված էթիլային
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի
հիմքով. թղթե քուղեր կրակ վառելու համար.
փայտե տաշեղներ կրակ վառելու համար.
կպչան (վառում). անտրացիտ. փոկերի սահումը
արգելակող պատրաստուկներ. մոմեր Նոր
տարվա տոնածառերի համար. կապակցող
բաղադրություններ ավլելու, սրբելու համար.
վառելափայտ. փայտածուխ (վառելիք). մոմեր
լուսավորման համար. քարածուխ բրիկետա
վորված. տորֆ բրիկետավորված (վառելիք).
փայտանյութի բրիկետներ. վառելիքի բրիկետ
ներ. քարածուխ. մոմ լուսավորման համար. լու
սավորող յուղեր. ածուխ նարգիլեի համար.
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ.
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի
բաշխիչ
հարմարանքներ
(գրասենյակային
պիտույքներ). հասցեներով դրոշմակնիքներ.
հասցեատպիչ մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր.
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե վահա
նակներ. գրասենյակային մակնշման մեքենա
ներ. գրասենյակային ամրակներ. սեղմիչներ
գրիչների համար. հարմարանքներ ճարմանդ
ներով ամրացնելու համար (գրասենյակային
պիտույքներ). ալբոմ
ն եր. նկարներ. էստամպներ
(փորագրանկարներ). սիգարների օղակներ
(սիգարների ժապավեններ). մատիտներ սրելու
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ.
հենակալներ գրքերի համար. հենաձողիկներ
նկարիչների համար. ջրաներկեր. ճարտարա
պետական մանրակերտներ. արագակարներ,
թղթապանակներ (գրասենյակային). քարե
տախտակներ գրելու համար. գրիֆելներ. նրբա
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թիթեղ. ծեփելու համար կավ. հաշվողական
աղ յուսակներ. փորագրանկարներ. արվեստի
վիմագրական ստեղծագործություններ. նկար
ներ շրջանակված կամ չշրջանակված. մատիտ
ներ. լրագրեր. պարբերական մամուլ. ատլասներ
(քարտեզագրքեր). օղակներով թղթապանակ
ներ. ռետինե ժապավեններ (գրասենյակային
պիտույքներ). տակդիրներ գարեջրի գավաթ
ների համար. տոմսեր. կենսաբանական
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսում
ն ասիրե
լու համար (ուսուցողական նյութեր). տպարա
նային կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր)
նկարչության, գծագրության համար. բլոկնոտ
ներ (գրասենյակային պիտույքներ). ներկանյու
թով ժապավենների կոճեր. ապարանջաններ
գրենական պիտույքները պահելու համար. բրո
շյուրներ. ասեղնագործության նմուշներ (սխե
մաներ).
գրասենյակային
կոճգամ
ն եր.
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). զմուռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկներ.
զմուռս. գրասենյակային հարմարանքներ կնքե
լու համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու
համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի տեսա
կավորման և հաշվարկի համար. կալկա (մոմա
թուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. գրասե
նյակային մատնակալներ. տպատառեր. պատ
ճենահան թուղթ. թուղթ գրանցող սարքերի
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). քառան
կյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. ուսու
ցողական նյութեր (բացառությամբ սարքերի).
կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտույքներ). թերթերով թղթեր (գրասենյակա
յին պիտույքներ). ստվարաթուղթ. ստվա
րաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների համար.
ծակոտված քարտեր ժակքարդյան մանածա
գործական հաստոցների համար. ստվա
րաթղթե
դիտափողակներ.
կատալոգներ.
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար.
երգարաններ. տպագրական շարվածքի սեղան
ներ. թղթապանակներ փաստաթղթերի համար.
նկարակալներ. տպարանային թվային տառա
մարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. մոմ
մոդելավորման համար, բացառությամբ ատամ
նաբուժության մեջ օգտագործվողի. քարտա
րաններ
(գրասենյակային
պիտույքներ).
գրասենյակային ծակատիչներ. զուգարանի
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. տպա
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րանային տառամարմիններ (թվային և տառա
յին). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակա
յին ապրանքներ). թանաք ուղղում
ն եր կատարե
լու համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածք
ներ (դիտողական պիտույքներ). գծագրական
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ վիմագրու
թյան համար. կավիճ դերձակների համար.
կավիճի բռնիչներ. մատիտների բռնիչներ.
ավտոմատ մատիտներ. թղթե տարողություն
ներ սերուցքի համար. գրասենյակային ճար
մանդներ.
գրամեքենաների
գլանիկներ.
փոխադրանկարներ. գծանկարչական տպագիր
նյութեր. մարմարի նմանակմամբ կազմարարա
կան կափարիչների հարդարման (ներկման)
գործիքներ. գծագրական տախտակներ. գծագ
րական պիտույքներ. գծագրական գործիքներ.
դիագրամ
ն եր (տրամագրեր). ծրարներ (գրասե
նյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. օֆորտ
ներ. փաթեթավորման թուղթ. գրչածայրեր.
գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրա
կան). գրչատուփեր. ոսկե գրչածայրեր. ջնջելու
միջոցներ. գրենական պիտույքներ. խորհրդան
շաններ (թղթե կնիքներ). ջնջելու շաբլոններ.
ռետիններ ջնջելու համար. թուղթ էլեկտրասր
տագրիչների համար. ծակոտիչներ (գրասենյա
կային պիտույքներ). թանաք. ներկանյութով
ժապավեններ. թանաքամաններ. գրասենյակա
յին հարմարանքներ ծրարները կնքելու համար.
լուսանկարներ. գրչամաքրիչներ. կնիքներ (գրա
սենյակային պարագաներ). գործվածք կազմա
րարական
աշխատանքների
համար.
գծագրագործիքատուփեր.
ռեգիստրներ
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ,
պատկերներ պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե
զտող նյութեր. բլանկներ (տպագրված). գրասե
նյակային
պարագաներ,
բացառությամբ
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոն
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). շարված
քատախտակներ
(պոլիգրաֆիա).
գալվանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական
քարտեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու
բաժակապնակներ նկարիչների համար. գրա
ֆիկական վերարտադրություններ. գրաֆիկա
կան
(գծանկարչական)
պատկերներ.

02/1

ՄԱՍ
№ 1

գրասենյակային քերակներ (տեքստում ուղղում
ներ անելու պիտույքներ). փորագրման տախ
տակներ.
հեկտոգրաֆներ.
տպագիր
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակերև
ույթների համար (գրասենյակային պիտույք
ներ).
փոստային
բացիկներ.
տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսե
թային պաստառ. տպագրական դյուրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
տպագրական հրատարակություններ. դասագր
քեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. ճնշածծան
ներ. չափանշման ասեղներ գծագրության
համար. գծագրական գրչածայրեր. սեղանի
թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ նկարներ.
վիմագրական քարեր. բուկլետներ. փայլուն
թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի գրքույկ
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). կավիճ
չափանշման համար. պլաստիկական զանգված
ծեփելու համար. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկ
ներ. թղթե թաշկինակներ. գործված պաստառ
բազմացման ապարատներում ներկով պատելու
համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախ
տակներ. թղթի ամրակներ. համարադրոշմիչ
ներ. յուղանկարատիպեր. կպչուն շերտեր
կազմերը ամրացնելու համար (կազմարարա
կան գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար.
ներկապնակներ նկարիչների համար. պան
տոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ). թղթագ
րենական ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ.
պաստելներ (գունամատիտներ). ձևվածքներ
կարի համար. տրաֆարետների պատյաններ.
ներկարարական գլանիկներ. կտավ
ն եր նկար
ների համար. ներկատուփեր (դպրոցական
պիտույքներ). պլաստմասսայե թաղանթներ
փաթեթավորման համար. հարմարանքներ լու
սանկարներ սոսնձելու համար. հենակալներ լու
սանկարների համար. լուսափորագրանկարներ.
գծագրեր (կապտաթուղթ). ծալքագծման գոր
ծիքներ (գրասենյակային պիտույքներ). ինքնա
հոս գրիչներ. տրաֆարետներ նկարելու համար.
շաբլոններ. դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ
(դեկորատիվ ծաղկամաններ). գլանատիպներ.
քարտեր կամ թղթյա ժապավեններ հաշվիչ
մեքենաների ծրագրերը գրանցելու համար.
ծանուցատետրեր. թուղթ ռենտգենյան նկար
ների համար. գծագրական քանոններ. ռեգլետ
ներ (տպագրական). կազմարարական նյութեր.
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գործված պաստառ կազմարարական աշխա
տանքների համար. թելեր կազմարարական
աշխատանքների համար. գործված պաստառ
փաստաթղթերը վերարտադրող մեքենաներում
ներկով պատելու համար. գրչածայրեր (գրասե
նյակային պարագաներ). ամսագրեր (պարբե
րական). թղթե ժապավեններ, բացառությամբ
գալանտերեայի կամ մազերի զարդերի. գրամե
քենաների ժապավեններ. թղթե կամ պլաստ
մասսայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ )
փաթեթավորելու համար. բարձիկներ. էջանիշ
ներ գրքերի համար. շնորհավորական բացիկ
ներ. ստեատիտ (դերձակի կավիճ). գնդիկավոր
գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե տակդիր
ներ. տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի
համար. գրամեքենաների ստեղներ. կնիքների,
դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, դրոշմակ
ների տուփեր. փոստային նամականիշներ.
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշ
մակների համար. թափանցիկ թաղանթներ
(գրասենյակային ապրանքներ). հարմարանք
ներ գլխազարդեր պատրաստելու համար. սոսն
ձանյութ
(սոսինձ)
գրասենյակային
կամ
կենցաղային նպատակների համար. սոսնձող
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչուն ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. կպչուն ժապավեններ գրասենյա
կային կամ կենցաղային նպատակների համար.
հասցեներով թիթեղիկներ հասցեատպիչ մեքե
նաների համար. ալմանախներ. օրացույցներ.
օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. նկա
րելու վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. գրասենյակային ռետիններ. ման
կական թղթե կրծկալներ. ստվարաթուղթ
փայտանյութից (գրասենյակային պիտույքներ).
թուղթ փայտազանգվածից. թղթե կամ ստվա
րաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների և մատիտ
ների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների
թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր (գրասենյա
կային). պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր
փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման համար.
թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ գրասենյա
կային նպատակների համար. վերականգնված
թաղանթանյութից թերթեր փաթեթավորման
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համար. գրասեղանի պահարաններ գրասենյա
կային պիտույքների համար (գրասենյակային
պարագաներ). սոսինձներ գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. թուղթ
կտրելու դանակներ (նամակ բացելու). թղթե
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի
համար. մատիտ սրելու հարմարանքներ (էլեկտ
րական կամ ոչ էլեկտրական). թղթե անձեռո
ցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. սեղանի
թղթե անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ
սեղանի սպասքի տակ դնելու համար. գծագրա
կան անկյունաքանոններ. ռեյսշինաներ (գծագ
րական T – աձև քանոններ). գրչակոթեր.
գրենական պիտույքների հավաքակազմեր
(գրասենյակային պիտույքներ). թանաքային
պարագաներ. գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշ
ներ. շշե
րի փա
թեթ
վածք թղթից կամ ստվա
րաթղթից. ցուցատախտակներ թղթից կամ
ստվարաթղթից հայտարարությունների համար.
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե երեսսր
բիչներ. թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակ
ներ. փորագրական ասեղներ օֆորտների
համար. վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման
համար. բուսախեժ (սոսինձներ) գրասենյակա
յին կամ կենցաղային նպատակների համար.
կպչուն պաստառ գրասենյակային նպատակ
ների համար. ձկան սոսինձ. տոպրակներ միկ
րոալիքային վառարանում սնունդ պատրաստելու
հա
մար. թղթե զտիչ
ներ սուր
ճի հա
մար. ձգուն
(էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ դարսակման
համար. թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակ
ներ. ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյա
կային).
կազմարարական
մեքենաներ
և
հարմարանքներ (գրասենյակային սարքավո
րանք). կոմիքսների գրքույկներ. գրասենյակա
յին թուղթ. վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ.
ձողիկներ տուշով գրելու համար. թանաքաքա
րեր (թանաքապահոց). երաժշտական բացիկ
ներ. տեղեկագրեր. փաթեթավորման նյութեր
պատրաստված օսլայից. մոմած թղթեր. անձ
նագրերի կազմեր. գրելու վրձիններ. գրելու
պիտույքներ. թուղթ պահարանների արկղերի
համար (բուրավետացված կամ ոչ). վարկային
քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչներ. փաս
տաթղթերի
մակաշերտման
ապարատներ
(գրասենյակային). թուղթ նկարչության և
գեղագրության համար. ջնջոցներ գրատախ
տակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. ցու
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ցափայտեր,
ոչ
էլեկտրոնային.
թղթե
ժապավեններ, բացառությամբ արդուզարդե
ղենի կամ մազերի զարդերի. կավե կաղապար
ներ մոդելավորման համար (նյութեր նկարիչների
համար). սեղմիչներ թղթադրամ
ն երի համար.
հավաքաքարտեր, բացառությամբ խաղաքար
տերի. թղթե կամ պլաստիկից ներծծող թերթիկ
ներ սննդամթերքը փաթեթավորելու համար.
խոնավությունը կարգավորող թղթե կամ պլաս
տիկից թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավո
րելու համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի արկ
ղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). թռու
ցիկներ (գովազդային թերթիկներ). բռնիչներ
փաստաթղթերի
համար
(գրասենյակային
պարագաներ). էջերը պահող բռնիչներ. մոդելա
վորելու համար պոլիմերային կավ. մաքրելու
բարձիկներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթե
թավորման (միջադրման, խծուծման) նյութեր.
թղթե կամ ստվարաթղթե խծուծման նյութեր.
բանկատոմսեր. ցողվող կավիճ. տպված կտրոն
ներ. բրնձաթուղթ. պլաստմասսայե տոպրակ
ներ ընտանի կենդանիների թափոնները
հեռացնելու համար. ճապոնական թուղթ (Վա
սի). սեղանի թղթե ուղելաթեր. տպագրված
նոտաներ. թղթե բաններներ. տոնական գունա
զարդ թղթե դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն
ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ բժշկական
գործիքների մանրէազերծման համար. անձը
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ (գրասե
նյակային պիտույքներ). ոլորակներ անձը հաս
տատող փաստաթղթերի բռնիչների համար
(գրասենյակային
պիտույքներ).
ամրակներ
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների
համար (գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ
բժշկական զննման սեղանների համար. ատամ
նաբուժական սկուտեղների թղթյա ծածկեր.
թևքերով մանկական թղթյա կրծկալներ. թուղթ
կտրող գործիքներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). տրաֆարետներ սննդամթերքի և ըմպելիք
ների ձևավորման համար. անվանական բաջեր
(գրասենյակային պիտույքներ). շտրիխ կոդերի
ժապավեններ. փայլեր գրասենյակային նպա
տակների համար. ուղեբեռների պահանջման
թղթե հաշվեպիտակներ. թղթե անձեռոցիկներ
մաքրելու համար. գրքերի պաշտպանիչ կազ
մեր. գունազարդման գրքեր.
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ՄԱՍ
№ 1

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
միս. բաղադրություններ ապուրներ պատրաս
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տելու համար. տոմատի խյուս. բանջարեղենա
յին աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային
աղցաններ. անկենդան սարդինա ձուկ. անկեն
դան սաղմոն. կենդանական սննդային ճար
պեր. անկենդան թյուննոս. տոմատի հյութ
սնունդ պատրաստելու համար. արևածաղկի
սննդային յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյաց
ված գետնասնկեր. անկենդան ընտանի թռչուն.
մրգակեղև.
ալգինատներ
խոհարարական
նպատակների համար. ծեծած նուշ. մշակված
գետնընկույզ. պահածոյացված սնկեր. կոկո
սի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. պահա
ծոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով
սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկենդան
խխունջներ. սպիրտի մեջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկա
փոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխունջի
ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած սերուցք. խոզի
միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կար
տոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի մեջ
օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների հարս
նյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբեր
շիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի.
հումուս. պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլ
ներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ցածր կա
լո
րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով եռաց
րած կաթ. թթվեց
րած կաթ. տո
մա
տի մա
ծուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետ
նընկույզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակ
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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
տելու համար. հացին քսվող սնունդ բանջարե
ղենի հիմքով. ագար-ագար խոհարարական
նպատակների համար. անկենդան կակղա
մորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթնաթթվա
յին ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի ծաղիկներ.
բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահածոյացված
կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղպեղ.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
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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.
գարեձավար. սենդվիչներ. պաստեղներ (հրու
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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 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
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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
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
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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.
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. խաղողի
չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շար
բաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
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հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվ
ն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիա
ներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունա
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ.
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և սիգա
րետների համար մուշտուկների սաթե ծայրա
պանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ.
սիգարետների ծայրապանակներ. ֆիլտրեր
սիգարետների համար. վառիչներ ծխողների
համար. գազի բալոններ վառիչների համար.
ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի գրքույկներ.
կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. ծամելու
ծխախոտ. սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքե
նաներ. արկղեր սիգարների համար. արկ
ղեր սիգարետների, ծխագլանակների համար.
մուշտուկներ սիգարների համար. ծխախոտի
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ, ոչ
բուժական նպատակների համար. սիգարետ
ներ, ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանք
ներ սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
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ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. լուցկու
տուփեր. մոխրամաններ ծխողների համար.
թքամաններ ծխախոտի համար. խոնավարար
ներով տուփեր սիգարների համար. էլեկտ
րոնային սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. ծխող
ների համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
էլեկտրոնային սիգարետների բուրավետարար
ներ, բացի եթերային յուղերից. սիգարետների
վառիչների համար հարմարեցված պատրույգ
ներ. նարգիլեներ.պիտույքներ նարգիլեի համար
(ներառյալ՝ նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ,
նարգիլեի ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր
և զտիչներ, նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի
ծխափողերով ճկափողեր, նարգիլեի կաղա
պարաձողեր, պայուսակներ և պատյաններ
նարգիլեի համար. նարգիլեի անոթներ). մելաս
ծխախոտային արտադրության մեջ օգտագործ
ման համար. ծխելու նյութեր (պարագաներ).
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդ
ներ նարգիլեի մեջ օգտագործման համար:
____________________

(210) 20212679
(220) 10.12.2021
(730) «Էլ վի թրեյդինգ»
Շինարարների 7, բն. 40, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս 14. զարդեր և աքսեսուարներ
պատրաստված արծաթից ոսկուց և այլ
թանկարժեք
մետաղներից
համադրված
թանկարժեք, կիսաթանկարժեք և սինթետիկ
քարերով.
դաս 18. կաշի, կաշվի նմանակումները
և
այդ
նյութերից
պատրաստված
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որոշակի ապրանքներ,
ուղեբեռները և
ճամփորդական
ճամպրուկները,
օրինակ՝
ճամպրուկները, ճամփորդական սնդուկները,
ուղեպայուսակները,
երեխաներ
կրելու
համար ուսափոկերով համակները, դպրո
ցական պայուսակները. ուղեբեռների հաշվե
պիտակներ.
այցեքարտերի
պատյանները
և
դրամապանակները.
կաշվից
կամ
կաշեստվարաթղթից արկղեր և տուփեր.
դաս
35.
մանրածախ
առևտուր
առևտրի կետերում, ինչպես նաև առանձին
խանութներում,
այն
է՝
զարդերի
և
աքսեսուարների, պատրաստված արծաթից
ոսկուց և այլ թանկարժեք մետաղներից
և պողպատից համադրված թանկարժեք,
կիսաթանկարժեք և սինթետիկ քարերով,
ինչպես նաև կաշվից, կաշվի բնանակումներից
պատրաստված
պայուսակների,
դրամա
պանակների,
գոտիների,
ուսապարկերի,
ճամպրուկների, դպրոցական պայուսակների,
այցեքարտերի պատյանների և կաշվից կամ
կաշեստվարաթղթից արկղերի և տուփերի
մանրածախ վաճառք:
____________________

(210) 20212790
(220) 21.12.2021
(730) Մհեր Տերտերյան, Երևան, Ավան, Ծարավ
Աղբյուրի փ., տուն 123/1, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20212791
(220) 21.12.2021
(730) Մհեր Տերտերյան, Երևան, Ավան, Ծարավ
Աղբյուրի փ., տուն 123/1, AM
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(540)

(511)
դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20220019
(220) 10.01.2022
(730) «Բիոմիկրոգելս» ՅուՔեյ., Լիմիթիդ, GB
(540)

(511)
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ.
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. օսլա
(ապրետուր). կարմիր կրոկուս ողորկման
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. կոս
մետիկական
պատրաստուկներ
լոգանքի
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ.
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական նպա
տակների համար. կոսմետիկական դիմակներ.
բերգամոտի յուղ. կավիճ սպիտակեցման
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական
կրեմ
ն եր. պատրաստուկներ կաշվի գունաթափ
ման համար. աղեր սպիտակեցման համար.
սոդա սպիտակեցման համար. պատրաստուկ
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ներ լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ
հաղորդելու համար. բուրավետ փայտանյութ.
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման
համար, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների. լաքեր եղունգների
համար. միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոն
ներ մազերի համար. մետաղների կարբիդներ
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյու
թեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. հրաբխա
յին մոխիր մաքրման համար. կոշիկի քսուքներ.
միջոցներ մազերը ներկելու համար. պատրաս
տուկներ մազերը գանգրացնելու համար.
արհեստական թարթիչներ. կոսմետիկական
միջոցներ թարթիչների համար. պատրաստուկ
ներ ողորկման համար. կոշիկների խնամքի
միջոցներ. մոմեր կահույքի և հատակների փայ
լեցման համար. փայլ տվող պատրաստուկներ.
կոշիկի մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի
համար. մոմ մանրահատակի համար. ողորկելու
մոմեր. դերձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրո
նից. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյու
թեր զուգարանի ջրի համար. պահպանող
բաղադրություններ կաշվի համար (փայլեցնող).
կորունդ (հղկանյութ). կոսմետիկական միջոց
ներ կենդանիների համար. կոսմետիկական
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ.
բամբակ
կոսմետիկական
նպատակների
համար. մաքրող կավիճ. բծերը հանելու միջոց
ներ. կոսմետիկական մատիտներ. քսուքներ
ողորկման համար. կոսմետիկական կրեմ
ն եր.
լվացքի սոդա մաքրելու համար. մածուկներ
ածելիներ սրելու փոկերի համար. մոմեր, կրեմ
ներ կաշվի համար. լվացող միջոցներ, բացա
ռությամբ արդյունաբերական և բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողների. լու
ծույթներ մաքրելու համար. ճարպազերծող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական
նպատակների համար օգտագործվողների.
պատրաստուկներ դիմահարդարանքը հեռաց
նելու համար.ատամ
ն ափոշիներ. կենցաղային
հակադիրտեր. ալմաստի փոշի (հղկանյութ).
կենցաղային հակաստատիկներ. զմռնիտի
թուղթ. պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու
համար. զմռնիտի կտորներ. պատրաստուկներ
գունազերծման համար. պատրաստուկներ
արծնուկը հեռացնելու համար. ժավելաջուր.
նարդոսի ջուր. բուրավետ ջուր. հարդարանքի
ջուր. օճառածառի կեղև լվացքի համար.
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զմռնիտ. խունկ. դեպիլ յատորներ. մազահեռաց
նող մոմ. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու
համար. եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր).
եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ
(պարֆյումերիա). գրիմ. պատրաստուկներ մաք
րելու համար. հիմքեր ծաղկային օծանելիքների
համար. բաղադրություններ հոտավետ նյութե
րով ծխեցման համար (պարֆյումերիա). բուրա
վետիչներ ամոքահունց խմորից պատրաստվող
հրուշակեղենի համար (եթերային յուղեր).
գաուլտերյան յուղ. կոսմետիկական վազելին.
գերանիոլ. յուղեր կոսմետիկական նպատակ
ների համար. ջրածնի պերօքսիդ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. հելիոտրոպին.
կոսմետիկական յուղեր. հասմիկի յուղ. նարդոսի
յուղ. յուղեր, որոնք ծառայում են որպես մաքրող
միջոցներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ
միջոցների համար. վարդի յուղ. հարդարանքի
յուղեր. իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ կոս
մետիկական նպատակների համար. հարդա
րանքի կաթ. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
լվացքի համար. արդուզարդի միջոցներ. դիմա
պակիները մաքրելու հեղուկներ. պատրաս
տուկներ գործվածքները կոկելու (օսլայելու)
համար. անանուխի էսենցիա (եթերայուղ).
դաղձ օծանելիքի արտադրության համար. կոս
մետիկական միջոցներ հոնքերի համար. մուշկ.
չեզոքացնող միջոցներ մշտագանգրացման
համար. շամպուններ. օծանելիք. արհեստա
կան եղունգներ. պատրաստուկներ եղունգների
խնամքի համար. պատրաստուկներ պատի
պաստառները մաքրելու համար. ողորկման
թուղթ. ապակե հղկաթուղթ. պարֆյումերիային
արտադրանք.
կոսմետիկական
միջոցներ
մաշկը խնամելու համար. օճառներ ոտքերի
քրտնելու դեմ. հղկաքարեր ողորկման համար.
պեմզա (չեչաքար). շրթներկեր կոսմետիկական
նպատակների համար. դիմափոշի. պատրաս
տուկներ սափրվելու համար. հոտազերծող
օճառներ. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպի
տակեղենի բուրավետացման համար. սաֆրոլ.
հատով օճառներ հարդարանքի համար. սոդայի
մոխրաջուր. մատիտներ հոնքերի համար. հար
դարանքի (արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկա
կան
ներկանյութեր.
բևեկնայուղ
ճարպազերծման համար. տերպենթինի յուղ
ճարպազերծման համար. տերպեններ (եթերա
յին յուղեր). հղկապաստառ. զմռնիտային պաս
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տառ ապակե հղկանյութով. արդուզարդի
միջոցներ քրտնելու դեմ (արդուզարդի պարա
գաներ). օճառներ քրտնելու դեմ. կիզելգուր
ողորկման համար. հղկանյութեր. հղկաթուղթ.
անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց).
ալ յումինային շիբեր (հականեխիչներ). նշի կաթ
կոսմետիկական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար. կոս
մետիկական միջոցներ արևայրուքի համար.
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). բուրավե
տիչներ ըմպելիքների համար (եթերային յու
ղեր). կենցաղային քիմիական գունաբացող
նյութեր սպիտակեղենի համար. աղեր վաննա
ների համար, բացառությամբ բժշկական նպա
տակներով օգտագործվողների. ներկանյութեր
մորուքի և բեղերի համար. կոսմետիկական
միջոցներ նիհարելու համար. սոսինձներ
արհեստական
թարթիչների
ամրացման
համար. պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու
համար. հոտազերծիչներ մարդկանց կամ կեն
դանիների համար. դեկորատիվ փոխատիպ
նկարներ
կոսմետիկական
նպատակների
համար. կապակցող միջոցներ կոսմետիկական
նպատակների համար. գունազրկող միջոցներ
կոսմետիկական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը փափ
կացնելու համար. պատրաստուկներ ատամ
ն երի
պրոթեզները մաքրելու համար. պատրաստուկ
ներ ջրհորդանները մաքրելու համար. շամպուն
ներ ընտանի կենդանիների համար (ոչ
բուժական խնամքի միջոցներ). կոսմետիկական
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. պատ
րաստուկներ ատամ
ն երի պրոթեզների ողորկ
ման համար. կպչուն նյութեր կոսմետիկական
միջոցների համար. սափրվելու լոսյոններ. լաքեր
մազերի համար. թարթիչների և հոնքերի տուշ՝
ներկ. հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և
խոտերից. աերոզոլներ բերանի խոռոչի թար
մացման
համար.
պատրաստուկներ
չոր
մաքրման համար. պատրաստուկներ մանրա
տախտակի վրայից մոմը հեռացնելու համար
(մաքրող միջոցներ). սահումը կանխող մոմ
հատակի համար. հեղուկներ հատակի համար,
որոնք կան
խում են սա
հե
լը. սեղմ
ված օդով
բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման համար.
ժել ատամ
ն երի սպիտակեցման համար. լվացող
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու
համար. պատրաստուկներ բույսերի տերևնե
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րին փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող մեքե
նաների համար. օդի բուրավետիչներ. շերտիկ
ներ շնչառությունը թարմացնելու համար.
հոտազերծիչներ
ընտանի
կենդանիների
համար. մաքրող միջոցներ անձնական հիգիե
նայի համար, ախտահանիչներ կամ հոտազեր
ծիչներ. պատրաստուկներ հալվե վերայով
կոսմետիկական նպատակների համար. ժելեր
մերսման համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների.
փայլ
շրթունքների համար. բալզամ
ն եր, բացառու
թյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործ
վողների. չոր շամպուններ. կպչուն պիտակներ
եղունգների համար. արևապաշտպան պատ
րաստուկներ. եթերային յուղեր ցիտրոնից. հինա
(կոսմետիկական ներկանյութ). գուտալին (կոշի
կի քսուք). տու
փեր շրթներ
կի հա
մար. պատ
րաստուկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական
նպատակների համար. մազերի լավորակիչներ.
պատրաստուկներ մազերն ուղղելու համար.
դիմահարդարումը հեռացնող պատրաստուկնե
րով տոգորված անձեռոցիկներ. կոլագեններ
(սոսնձանյութ) կոսմետիկական նպատակների
համար. սպիտակեցնող շերտիկներ ատամ
ն երի
համար. սննդային բուրավետիչներ (եթերային
յուղեր). բուսական կոսմետիկական միջոցներ.
ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձնական
հիգիենայի համար. բուսական էքստրակտներ
կոսմետիկական նպատակների համար. եղունգ
ների լաքահանիչներ. մոմ հատակի համար.
շամպուններ կենդանիների համար (ոչ բժշկա
կան խնամքի միջոցներ). պատրաստուկներ
աչքերը լվանալու համար, ոչ բժշկական նպա
տակների համար. հեշտոցային լուծույթներ
անձնական հիգիենայի կամ հոտազերծման
համար. կենցաղային քիմիական պատրաս
տուկներ մաքրելու համար. բույր տարածող
հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող (գունազր
կող) միջոցներ կենցաղային նպատակների
համար. մերսման մոմեր կոսմետիկական նպա
տակների համար. կոսմետիկական միջոցներ
երեխաների համար. շնչառությունը թարմաց
նող պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի
համար. մաքրող միջոցներով տոգորված ման
կական անձեռոցիկներ. բասմա (կոսմետիկա
կան ներկանյութ). աչքի ժելային վիրակապեր
կոսմետիկական նպատակների համար. փայլփ
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լուքներ եղունգների համար. միցել յար ջուր.
մարմ
ն ի ներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. մարմ
ն ի հեղուկ լատեքսային ներկեր
կոսմետիկական նպատակների համար. ատամ
նամածուկ. դիմահարդարումը հեռացնող պատ
րաստուկներով տոգորված բամբակ. լվացքի
անձեռոցիկներ
գունաթափումը
կանխելու
համար. չորացնող հակաստատիկ անձեռոցիկ
ներ. փայ
լեր մարմ
նի հա
մար. կրկնա
կի կո
պի
ժապավեններ.
դաս 5. ատամ
ն աբուժական հղկանյութեր.
ակոնիտին. սոսինձ ատամի պրոթեզների
համար. պատրաստուկներ օդը մաքրելու
համար. սպիտակուցային սննդամթերք բժշկա
կան նպատակների համար. սպիտակուցային
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. բժշկական սպիրտ. ալդեհիդներ դեղա
գործական նպատակների համար. ազնիվ
մետաղների համահալվածքներ ատամ
ն աբու
ժական նպատակների համար. ատամ
ն աբու
ժական ամալգամ
ն եր (սնդկազոդք). օսլա
դիետիկ կամ դեղագործական նպատակների
համար. անզգայացնող միջոցներ. սամիթի յուղ
բժշկական նպատակների համար. կպչուն սպե
ղանիներ. արջընկույզի կեղև (տոնուսը բարձ
րացնող միջոց) բժշկական նպատակների
համար. պատրաստուկներ վնասատու կենդա
նիներին ոչնչացնելու համար. հակաասթմատիկ
թեյերի փունջ. ցրտահարությունից պաշտպա
նող քսուքներ դեղագործական նպատակների
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու
համար. պատրաստուկներ տնային սնկերը ոչն
չացնելու համար. միջոցներ գլխացավի դեմ.
ցեցից պաշտպանող պատրաստուկներ. միջոց
ներ մակաբույծների դեմ. հականեխիչներ.
հականեխիչ բամբակ. հակադիուրետիկ պատ
րաստուկներ. գորտնուկներ բուժող մատիտներ.
ապանեխված բամբակ. սնուցիչ միջավայրեր
մանրէների կուլտուրաների համար. մանրէա
բանական պատրաստուկներ բժշկական և
անասնաբուժական նպատակների համար.
մանրէական թույներ. մանրէական պատրաս
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական նպա
տակների համար. հակակոշտուկային օղակներ
ոտքերի համար. լոգանքների պատրաստուկ
ներ բժշկական նպատակների համար. աղեր
հանքային ջրերով լոգանքի համար. թթվածնա
յին վաննաներ. ծովի ջուր բուժիչ լոգանքների
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համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի
համար.
բալասանային
պատրաստուկներ
բժշկական նպատակների համար. վիրակապա
յին կալանդներ (բանդաժներ). բալզամ
ն եր
(բալասաններ)
բժշկական
նպատակների
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար
(միջատասպաններ). բիոցիդներ. բիսմութի
պատրաստուկներ դեղագործական նպատակ
ների համար. միջատասպան միջոցներ. փայ
տածուխ
դեղագործական
նպատակների
համար. դեղորայքային կոնֆետներ. բուժիչ
ցեխեր. ցեխեր լոգանքների համար. պատրաս
տուկներ այրվածքները մշակելու համար. կաշու
(ակացիայի, արմավենու էքստրակտ) դեղագոր
ծական նպատակների համար. պատրաստուկ
ներ ոսկրակոշտուկները բուժելու համար.
կալոմել (ֆունգիցիդ). փոշի ճանճասպեղանուց.
ռետին ատամ
ն աբուժական նպատակների
համար. օշարակներ դեղագործական նպա
տակների համար. դեղապատիճներ. դեղագոր
ծական պատրաստուկներ. վիրակապեր տաք
կոմպրեսների համար. բամբակյա կտորներ
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
ծվատուք բժշկական նպատակների համար.
կրային պատրաստուկներ դեղագործական
նպատակների համար. լվացող միջոցներ շների
համար (միջատասպաններ). ռեպելենտներ
շների համար. քիմիա-դեղագործական պատ
րաստուկներ. քլորալի ջրային լուծույթ դեղա
գործական նպատակների համար. քլորաֆորմ.
ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ բժշկա
կան նպատակների համար. ատամի ցեմենտ
ներ. ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար.
կաղապարամոմեր ատամ
ն աբուժական նպա
տակների համար. մոմեր ծխահարման համար.
կոկաին. հակամակաբուծային վզակապեր կեն
դանիների համար. աչքի թրջոցներ. վիրակա
պեր կոմպրեսների համար. վիտամինային
պատրաստուկներ. քիմիական հաղորդիչներ
էլեկտրակարդիոգրաֆիական
էլեկտրոդների
համար. կենդուրանգի կեղև բժշկական նպա
տակների համար. դեղեր փորկապության դեմ.
լուծույթներ հպաոսպնյակների համար. քիմիա
կան հակաբեղմ
ն ավորիչ միջոցներ. ռադիոլոգի
ական
ցայտունակ
նյութեր
բժշկական
(բուժական) նպատակների համար. պատրաս
տուկներ կոշտուկները հեռացնելու համար.
բամբակ բժշկական նպատակների համար.
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դեղագործական պատրաստուկներ արևայ
րուքը բուժելու համար. կաուստիկ մատիտներ.
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող պատ
րաստուկներ. արյուն կանգնեցնող մատիտներ.
կրոտոնի կեղև. կուրարե (ուժեղ թույն). պատ
վաստանյութեր. լվացող միջոցներ բժշկական
նպատակների համար. եփուկներ դեղագործա
կան նպատակների համար. նյութեր ատամ
նալցման
համար.
նյութեր
ատամ
ն երի
ծեփապատճենների համար. լաքեր ատամ
ն երի
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամ
ն երի
համար. բժշկական վիրակապման նյութեր.
ճենապակի ատամի պրոթեզների համար.
պատրաստուկներ ատամ
ն երի դուրս գալը հեշ
տացնելու համար. արյունը մաքրող միջոցներ.
ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ նպատակ
ների համար. հոտազերծիչներ, բացառությամբ
մարդկանց կամ կենդանիների համար նախա
տեսվածների. պատրաստուկներ մկներին ոչն
չացնելու
համար.
հաց
շաքարախտով
հիվանդների համար. մարսողությանը նպաս
տող դեղագործական միջոցներ. դիգիտալին.
ցավազրկողներ. դեղամիջոցներ. լրացված ճամ
փորդական դեղատուփեր. մագնեզիադ դեղա
գործական նպատակների համար. պատրինջի
ջուր դեղագործական նպատակների համար.
հանքային ջրեր բժշկական նպատակների
համար. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող
աղեր. ստորերկրյա տաք ջրեր. ծառերի կեղև
ներ դեղագործական նպատակների համար.
էլիքսիրներ (դեղագործական պատրաստուկ
ներ). լուծիչներ կպչուն սպեղանիները հեռացնե
լու համար. հակասպորային պատրաստուկներ.
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու
համար. աղեր բժշկական նպատակների
համար. բարդ եթերներ դեղագործական նպա
տակների համար. պարզ եթերներ դեղագործա
կան նպատակների համար. վիրաբուժական
վիրակապման նյութեր. էվկալիպտի (նիվենու)
թուրմ դեղագործական նպատակների համար.
էվկալիպտ (նիվենի) դեղագործական նպա
տակների համար. լուծողականներ (մաքրող
միջոցներ). ալ յուր դեղագործական նպատակ
ների համար. կաթնային չոր խառնուրդներ
մանկական սննդի համար. ջերմն իջեցնող
միջոցներ. սամիթ բժշկական նպատակների
համար. դեղաթուրմեր. բուժիչ թեյեր. ձկան յուղ.
ֆունգիցիդներ. նյարդերը ամրապնդող միջոց
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ներ. գվայակոլ դեղագործական նպատակների
համար. որդաթափ միջոցներ. թանզիֆ վիրա
կապերի համար. լուծողական միջոցներ. դոն
դողանյութ (ժելատին) բժշկական նպատակների
համար. բոգ (օձադեղ) դեղագործական նպա
տակների համար. մանրէասպաններ. գլիցերա
ֆոսֆատներ. ռետին բժշկական նպատակների
համար. կտավատի սերմ դեղագործական նպա
տակների համար. քսուքներ բժշկական նպա
տակների համար. քսուքներ անասնաբուժական
նպատակների համար. կթելու ժամանակ
օգտագործվող քսուք. քիմիական պատրաս
տուկներ հղիության ախտորոշման համար. բու
ժիչ
յուղեր.
հեմատոգեն.
հեմոգլոբին.
դեղաբույսեր. հորմոններ բժշկական նպատակ
ների համար. մանանեխի յուղ դեղագործական
նպատակների համար. հիդրաստին. հիդրաս
տինին. խոնավածուծ բամբակ. սերմ
ն ահեղուկ
արհեստական բեղմ
ն ավորման համար. ռեպե
լենտներ միջատների դեմ. յոդի թուրմ. պեպ
տոններ
դեղագործական
նպատակների
համար. յոդաֆորմ. իռլանդական մամուռ
բժշկական նպատակների համար. յալապա (լու
ծողականներ). ունաբ դեղորայքային. մատու
տակ դեղագործական նպատակների համար.
ծխախոտի լուծամզուքներ (էքստրակտներ)
(միջատասպաններ). կաթնային ֆերմենտներ
դեղագործական նպատակների համար. ածի
կակաթից ըմպելիքներ բժշկական նպատակ
ների համար. լվացող միջոցներ կենդանիների
համար (միջատասպաններ). ալ յուր կտավատի
սերմից դեղագործական նպատակների համար.
լոսյոններ
դեղագործական
նպատակների
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղագործա
կան նպատակների համար. պատրաստուկներ
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար.
խմորիչներ դեղագործական նպատակների
համար. պատրաստուկներ ցամաքային կակ
ղամորթներին ոչնչացնելու համար. քսուքներ.
լուպուլին
դեղագործական
նպատակների
համար. ծամոն բժշկական նպատակների
համար. մանգրենու կեղև դեղագործական
նպատակների համար. կանացի հիգիենիկ
կիսավարտիքներ. դաղձ (անանուխ) դեղագոր
ծական նպատակների համար. քիմիական
պատրաստուկներ միլդյուի դեմ մշակման
համար. ածիկ դեղագործական նպատակների
համար. պատրաստուկներ վնասատու բույսերը
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ոչնչացնելու համար. ծծմբային ձողիկներ
(ախտահանիչ միջոցներ). բժշկական շրթնաք
սուքներ. թուրմեր բժշկական նպատակների
համար. շիճուկներ. մենթոլ. սնդիկային քսուք
ներ. սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմ
ն երի
համար. միկրոօրգանիզմ
ն երի մանրէախմբեր
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. պաստեղներ դեղագործական
նպատակների համար. թույն առնետների
համար. կպչուն ճանճորսներ. պատրաստուկ
ներ ճանճերին ոչնչացնելու համար. մանանեխ
դեղագործական նպատակների համար. լոսյոն
ներ անասնաբուժական նպատակների համար.
միրոբալանի կեղև դեղագործական նպատակ
ների համար. քիմիական պատրաստուկներ
մրիկով վարակված հատիկաբույսերը մշակելու
համար. թմրադեղեր. հոտոտելի աղեր. քսուք
ներ դեղագործական նպատակների համար.
ափիոնային պատրաստուկներ. ափիոն. օպո
դելդոկ. պատրաստուկներ օրգանաբուժության
համար. ոսկու ամալգամ
ն եր (սնդկազոդք)
ատամ
ն երի համար. պեկտիններ դեղագործա
կան նպատակների համար. հիգիենիկ տամ
պոններ կանանց համար. հիգիենիկ սրբիչներ,
միջադիրներ. ֆենոլներ դեղագործական նպա
տակների համար. թուղթ մանանեխային սպե
ղանիների համար. միջոցներ մակաբույծներին
ոչնչացնելու համար. դեղագործական պատ
րաստուկներ մաշկի խնամքի համար. խոտա
թուրմեր բժշկական նպատակների համար.
դեղագործական
պատրաստուկներ
թեփը
հեռացնելու համար. պեպսիններ (ֆերմենտներ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
պատիճներ դեղագործական նպատակների
համար. առաջին օգնության լրացված դեղա
տուփեր. ֆոսֆատներ դեղագործական նպա
տակների համար. քիմիական պատրաստուկներ
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. միջոցներ
ոտքերը քրտնելու դեմ. արյան պլազմա. թույ
ներ. կալիումի աղեր բժշկական նպատակների
համար. պիրետրումի փոշի. քվեբրախո (դաբա
ղային էքստրակտ) բժշկական նպատակների
համար. քվասիա (տոնուսը բարձրացնող միջոց)
բժշկական նպատակների համար. քինաքինայի
(խինինի) կեղև բժշկական նպատակների
համար. քինին բժշկական նպատակների
համար. քինոլին բժշկական նպատակների
համար. ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բու
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ժական) նպատակների համար. ռադիում
բժշկական նպատակների համար. բուժիչ
արմատներ. խավարծիլի արմատներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. տոնուսը բարձ
րացնող միջոցներ (դեղային պատրաստուկներ).
ազոտաթթվական հիմ
ն ային բիսմութ դեղագոր
ծական նպատակների համար. սարսապարիլ
բժշկական նպատակների համար. արյուն
բժշկական նպատակների համար. բժշկական
տզրուկներ. ուսի վիրաբուժական վիրակապեր.
ցավամոքիչ դեղամիջոցներ տրանկվիլիզատոր
ներ. հասկաժանգ դեղագործական նպատակ
ների համար. դեղամիջոցներ շիճուկաբուժության
համար. մանանեխի սպեղանի. պատրաստուկ
ներ հողը մանրէազերծելու համար. քնաբերներ.
նատրիումի աղեր բժշկական նպատակների
համար. պատրաստուկներ մանրէազերծման
համար. ստրիխնին. արյուն կանգնեցնող (արյու
նարգել) միջոցներ. շաքար բժշկական նպա
տակների
համար.
սուլֆամիդային
պատրաստուկներ (դեղորայքային պատրաս
տուկներ). դեղամոմեր. գինեքար դեղագործա
կան նպատակների համար. բևեկնայուղ
դեղագործական նպատակների համար. տեր
պենթին
դեղագործական
նպատակների
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների
համար. միջոցներ քրտնելու դեմ. հատուկ նյու
թերով տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
քիմիական
պատրաստուկներ վարակված խաղողը մշակե
լու համար. պատրաստուկներ վնասատուներին
ոչնչացնելու համար. թարախաքաշ միջոցներ.
ացետատներ դեղագործական նպատակների
համար. թթուներ դեղագործական նպատակ
ների համար. կպչուն ժապավեններ բժշկական
նպատակների համար. ալկալոիդներ բժշկա
կան նպատակների համար. դիետիկ սննդամ
թերք բժշկական նպատակների համար.
մանկական սնունդ. ալ յումինի ացետատ դեղա
գործական նպատակների համար. նշի կաթ
դեղագործական նպատակների համար. քսուք
ներ արևայրուքի դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական
նպատակների համար. մատուտակի ձողիկներ
դեղագործական նպատակների համար. խմելու
սոդա դեղագործական նպատակների համար.
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների համար. բրոմ դեղագործական
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ
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բժշկական նպատակների համար. քափուրի
յուղ բժշկական նպատակների համար. քափուր
բժշկական նպատակների համար. բյուրեղաց
ված սառնաշաքար բժշկական նպատակների
համար.
կարբոնիլ
(հակամակաբուծային
միջոց). ալգիցիդներ. լեցիթին բժշկական նպա
տակների համար. գազեր բժշկական նպատակ
ների
համար.
ամենօրյա
միջադիրներ
(հիգիենիկ). մայր մեղվի կաթ դեղագործական
նպատակների համար. բժշկական միջոցներ
նիհարելու համար. բարդ ցել յուլոզային (թաղան
թանյութային) եթերներ դեղագործական նպա
տակների
համար.
կաուստիկներ
դեղագործական նպատակների համար. պարզ
ցել յուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ
դեղագործական նպատակների համար. հացա
հատիկային բույսերի մշակման երկրորդական
արգասիքներ
բժշկական
նպատակների
համար. քիմիական պատրաստուկներ դեղա
գործական նպատակների համար. կոլոդիում
դեղագործական նպատակների համար. թթու
գինեքար
դեղագործական
նպատակների
համար. կրեոզոտ (փայտի տոգորանյութ) դեղա
գործական նպատակների համար. ատամ
ն ա
բուժական դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ
մարդու համար. դեղամիջոցներ անասնաբու
ժական նպատակների համար. ախտորոշման
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. գլիցերին բժշկական նպատակների
համար. միքստուրաներ. ֆերմենտներ դեղա
գործական նպատակների համար. ծծմբածա
ղիկ դեղագործական նպատակների համար.
ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) դեղագործական
նպատակների համար. ծխելու խոտեր բժշկա
կան նպատակների համար. բժշկական պատ
րաստուկներ ծխեցման համար. գխտորաթթու
դեղագործական նպատակների համար. վազե
լին բժշկական նպատակների համար. խաղո
ղաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական նպատակների
համար. դեղնախեժ բժշկական նպատակների
համար. գուրյուն-բալզամ (բալասան) բժշկա
կան նպատակների համար. գայլուկի լուծամ
զուքներ
(էքստրակտներ)
դեղագործական
նպատակների համար. գերչակի յուղ բժշկական
նպատակների համար. ջրածնի պերօքսիդ
բժշկական նպատակների համար. յոդ դեղա
գործական նպատակների համար. յոդիդներ
դեղագործական նպատակների համար. ալկա
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լիական մետաղների յոդիդներ դեղագործական
նպատակների համար. իզոտոպներ բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր բժշկա
կան (բուժական) նպատակների համար. խան
ձարուրներ
անմիզապահությամբ
տառապողների
համար.
կենսաբանական
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա
տակների համար. քիմիական պատրաստուկ
ներ
բժշկական
նպատակների
համար.
քիմիական պատրաստուկներ անասնաբուժա
կան նպատակների համար. քիմիական ռեակ
տիվ
ն եր բժշկական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար. պատրաստուկներ հպա
ոսպնյակների մաքրման համար. դիաստազ
(խմորիչ) բժշկական նպատակների համար.
սննդային նրբաթելեր. ֆերմենտներ բժշկական
նպատակների համար. ֆերմենտներ անասնա
բուժական նպատակների համար. ֆերմենտա
յին (խմորիչ) պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների համար. ֆերմենտային (խմորիչ)
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա
տակների համար. հիգիենիկ կիսավարտիքներ
անմիզապահությամբ տառապողների համար.
չորարարներ բժշկական նպատակների համար.
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ.
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդկանց
և կենդանիների համար. ամինաթթուներ
բժշկական նպատակների համար. ամինաթթու
ներ անասնաբուժական նպատակների համար.
բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտագործելու
համար. մայրու կեղև, որն օգտագործվում է
որպես ռեպելենտ՝ վանիչ նյութ. ախտահանիչ
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար.
ձկան ալ յուր դեղագործական նպատակների
համար. սննդային հանքային հավելում
ն եր.
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի
համար. սննդային հավելում
ն եր. ոսկրացեմենտ
վիրաբուժական և ոսկրաբուժական նպատակ
ների համար. ծխեցման համար ռեպելենտներ
միջատների դեմ. ակարիցիդներ (տիզասպան
ներ). հակաբիոտիկներ. բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվող միջոցներ ախորժակը
ճնշելու համար. պատրաստուկներ բրոնխները
լայնացնելու համար. կոշտուկային բարձիկներ.
մոլեսկին (բամբակե գործվածք) բժշկական
նպատակների համար. հեշտոցային լուծույթներ
բժշկական նպատակների համար. բժշկական
պատրաստուկներ մազերն աճեցնելու համար.
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ստերոիդներ. օժանդակ միջոցներ բժշկական
նպատակների համար. վիրաբուժական հյուս
վածքապատվաստներ կենդանի հյուսվածքնե
րից. բժշկական նպատակներով օգտագործվող
աչքի վիրակապեր. թթվածին բժշկական նպա
տակների համար. հոտազերծիչներ հագուստի
կամ մանածագործվածքային արտադրանքի
համար. օդը թարմացնող հոտազերծիչներ. հեշ
տոցային լվացման միջոցներ բժշկական նպա
տակների
համար.
ցողունային
բջիջներ
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
ցողունային բջիջներ անասնաբուժական նպա
տակների համար. կենսաբանական հյուսվածք
ների մշակաբույսեր բժշկական նպատակների
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական հյուս
վածքներից անասնաբուժական նպատակների
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական
նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
հալվե վերայից դեղագործական նպատակների
համար. մարգարտե դիմափոշի բժշկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
սեռական
ակտիվությունը
պակասեցնելու
համար. մանկական խանձարուրներ. մանկա
կան կիսավարտիք-խանձարուրներ. բուժական
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար.
հաբեր ախորժակը զսպելու համար. հաբեր
նիհարելու համար. արևայրուքի հաբեր. հաբերհակաօքսիդանտներ. սննդային հավելում
ն եր
կենդանիների համար. սպիտակուցային սննդա
յին հավելում
ն եր. սննդային հավելում
ն եր կտա
վատի սերմերից. սննդային հավելում
ն եր
կտավատի սերմի յուղից. սննդային հավելում
ներ ցորենի ծիլերից. խմորիչի սննդային հավե
լում
ն եր. սննդային հավելում
ն եր մայր մեղվի
կաթից. ակնամոմ դեղագործական նպատակ
ների համար. սննդային հավելում
ն եր ակնամո
մից.
սննդային
հավելում
ն եր
բույսերի
ծաղկափոշուց. սննդային հավելում
ն եր ֆեր
մենտներից. սննդային հավելում
ն եր խաղողա
շաքարից (գլյուկոզայից). սննդային հավելում
ն եր
լեցիթինից. սննդային հավելում
ն եր ալգինա
տից. ալգինատներ դեղագործական նպատակ
ների համար. սննդային հավելում
ն եր կազեինից.
սննդային հավելում
ն եր պրոտեինից. պրոտեի
նից սննդային հավելում
ն եր կենդանիների
համար. ռեակտիվ թուղթ բժշկական նպատակ
ներով. սպիրտ դեղագործական նպատակների
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համար. պեստիցիդներ. խանձարուրներ ընտա
նի կենդանիների համար. ախտահանիչ միջոց
ներ. վիրաբուժական սոսինձ. ախտորոշիչ
կենսաբանական նշիչներ բժշկական նպատակ
ների համար. պատրաստուկներ կորյակային
հիվանդությունները բուժելու համար. բուժա
կան անասնակեր կենդանիների համար.
ախտորոշիչ պատրաստուկներ անասնաբուժա
կան նպատակների համար. բամբակյա փայ
տիկներ բժշկական օգտագործման համար,
բամբակյա տամպոններ բժշկական նպատակ
ների համար. մանկական սննդային խառնուրդ
ներ. կաթի փոշի երեխաների համար.
հյուսվածքապատվաստներ (կենդանի հյուս
վածքներ). կոլագեն բժշկական նպատակների
համար. բուսային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ) դեղագործական նպատակների համար.
դեղագործական ապրանքներ. միկրոօրգա
նիզմ
ն երից պատրաստուկներ բժշկական կամ
անասնաբուժական նպատակների համար.
ֆիտոթերապևտիկ պատրաստուկներ բժշկա
կան նպատակների համար. բույսերի էքստ
րակտներ բժշկական նպատակների համար.
սեռական տոնուսը բարձրացնող ժելեր. իմու
նախթանիչներ. նուտրիցևտիկ պատրաստուկ
ներ
թերապևտիկ
կամ
բժշկական
նպատակներով. բժշկական նպատակներին
հարմարեցրած սառեցումով չորացրած սնունդ.
բժշկական նպատակներին հարմարեցված
համասեռ սնունդ. նախապես լցված ներարկիչ
ներ բժշկական նպատակներով. բժշկական
նպատակներին հարմարեցրած սառեցումով
չորացրած միս. ռեակտիվ թուղթ անասնաբու
ժական նպատակներով. կապակցող միջոցներ
բժշկական նպատակների համար. բուժիչ
ատամ
ն ափոշիներ. բուժիչ պատրաստուկներ
ոջիլների դեմ (պեդիկուլիցիդներ). ոջիլասպան
շամպուններ. միջատասպան շամպուններ կեն
դանիների համար. անասնաբուժական միջա
տասպան լվացող միջոցներ. հակամանրէային
օճառներ. ձեռքերը լվանալու հակամանրէային
միջոցներ. սափրվելուց հետո օգտագործվող
բուժական լոսյոններ. բուժիչ շամպուններ.
արդուզարդի բուժիչ պատրաստուկներ. մազերի
բուժիչ լոսյոններ. բուժիչ չոր շամպուններ. բու
ժիչ շամպուններ ընտանի կենդանիների
համար. ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառ
ներ. մերսման մոմեր թերապևտիկ նպատակ
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ների համար. ասաիի փոշու հիմքի վրա
սննդային հավելում
ն եր. վիտամինային հավե
լում
ն երով սպեղանալաթեր. սննդային հավե
լում
ն եր
կոսմետիկական
ազդեցությամբ.
նիկոտինային ծամոն (խեժ) ծխելուց հրաժարվե
լու համար. նիկոտինային սպեղանալաթ ծխե
լուց հրաժարվելու համար. դենդրիմերի հիմքով
պոլիմերից պատրաստված դեղապատիճներ
դեղագործական արտադրանքի համար. քիմի
ական պատրաստուկներ վարակված հացահա
տիկային բույսերը մշակելու համար. մաշկային
ներարկային լցանյութեր. միջատասպան նյու
թերով տոգորված ապարանջաններ. բուժիչ
ատամ
ն ամածուկ. մերսման ժելեր բժշկական
նպատակների համար. ցավազրկող ձողեր
գլխացավի դեմ. հակաբեղմ
ն ավորիչ սպունգ
ներ. միանգամյա օգտագործման լողալու խան
ձարուրներ երեխաների համար. բազմակի
օգտագործման լողալու խանձարուրներ երեխա
ների համար. խանձարուրներ փոխելու միան
գամյա օգտագործման փռոցներ երեխաների
համար. կենդանի հյուսվածքներ պարունակող
ոսկրային լցանյութեր. լիցքավորված թթվածնա
յին բալոններ բժշկական նպատակների համար.
կանեփ բժշկական նպատակների համար.
հոտազերծիչներ
զուգարանային
արկղերի
համար:
____________________

(210) 20220039
(220) 12.01.2022
(730) Տիգրան Ռուբենի Մարտիրոսյան, ՀՀ,
Երևան, Նալբանդյան 33, բն. 15, AM
(540)

(511)
դաս 35. հդմ սարքերի և աքսեսուարներ
վաճառք.
դաս 37. հդմ սարքերի սպասարկում և
վերանորոգում:
____________________
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(210) 20220040
(220) 12.01.2022
(730) «Դեկա 10» ՍՊԸ, Երևան 0054, Դավթաշեն
1 թղմ. շ. 30, բն. 4, AM
(540)

(511)
դաս 37. կահույքի խնամք. լուսանկարչա
կան 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
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
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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
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
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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
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
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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) 20220041
(220) 12.01.2022
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան 0047,
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM
(540)

(511)
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(210) 20220042
(220) 12.01.2022
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան 0047,
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM
(540)
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(511)
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(210) 20220043
(220) 12.01.2022
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան 0047,
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM
(540)

(511)
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(210) 20220044
(220) 12.01.2022
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան 0047,
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM
(540)
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(511)
դաս 35. տեղեկատվության որոնում
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց
համար.
տեղեկատվության
տրամադրում
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում. գործնական տեղեկատվության
տրամադրում. գործարար տեղեկատվության
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով:
____________________

(210) 20220045
(220) 12.01.2022
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան 0047,
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM
(540)

(511)
դաս
41.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում. մրցույթների կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(210) 20220046
(220) 12.01.2022
(730) «Սոֆթ կոնստրակտ» ՓԲԸ, Երևան 0047,
Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 Նորք-Մարաշ, AM
(540)

(511)
դաս
41.
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում. մրցույթների կազմակերպում.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ.
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վիճակախաղերի
կազմակերպում.
համա
կարգչային
ցանցերի
կողմից
առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:
____________________

(210) 20220048
(220) 13.01.2022
(730) Հերբիոն Ինթերնեյշնլ Ինք., BS
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
քիմիա-դեղագործական
պատրաստուկներ.
վիտամինային
պատրաստուկներ.
պատ
վաստանյութեր.
քսուքներ
բժշկական
նպատակների
համար.
կենսաբանական
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար.
քիմիական
պատրաստուկներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
դեղամիջոցներ մարդու համար:
____________________

(210) 20220049
(220) 13.01.2022
(730) «Եիրիքո» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 50,
հարկ 4, AM
(540)

(511)
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________
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(210) 20220050
(220) 13.01.2022
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Արարատ
Գրգորյան, ՀՀ, Երևան, Զ. Անդրանիկի 129/58,
AM
(540)

(511)
դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառա
յություններ. մանուալ թերապիա (քիրոպրակ
տիկա). առողջապահական ծառայություններ.
մերսում. բժշկական օգնություն. ֆիզիոթերա
պիա. ատամ
ն աբուժական օգնություն. ստոմա
տոլոգիա. պլաստիկ վիրաբուժություն. մազերի
պատվաստում. ծառայություններ արոմաթե
րապիայի ոլորտում. դաջում. գեղագետ դիմա
հարդարների ծառայություններ. թերապևտիկ
ծառայություններ. բուժկենտրոններ. ոչ ավան
դական բժշկության ոլորտում ծառայություն
ներ. խորհուրդներ առողջության հարցերով.
մազահեռացում մոմով (էպիլ յացիա). օրթոդոն
տական ծառայություններ (օրթոդոնտիա). պիր
սինգ. բժշկական լաբորատորիաների կողմից
տրամադրվող բժշկական վերլուծության ծառա
յություններ ախտորոշման և բուժման նպատա
կով. բժշկական զննում:
____________________

(210) 20220051
(220) 14.01.2022
(730) Վազգեն Ֆրունզիկի Մուշեղյան, ՀՀ, 0010
Երևան, Պուշկին 21/3, բն. 21, AM
(540)
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(511)
դաս 30. սուշի. օնիգիրի. արիշտա.
սենդվիչներ. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).
չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պիցաներ.
սպագետի. հոթ-դոգ սենդվիչներ. արագ
(ակնթարթային) եփվող բրինձ. բիբիմբափ
(բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուրդով
բրինձ). սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն է.
ուտելի բրնձե թուղթ. ջրիմուռով փաթաթված
պատրաստի բրինձ. բուրիտո. ռամեն. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշարանների ծառայություններ. ռեստորանների
ծառայություններ. ինքնասպասարկման ռեստ
որանների
ծառայություններ.
անձնական
խոհարարի ծառայություններ:
____________________

(210) 20220052
(220) 13.01.2022
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
դեղագործական ապրանքներ. ցավազրկողներ.
հակաբիոտեկներ.
դեղամիջոցներ.
դեղա_
միջոցներ մարդու համար. դիետիկ նյութեր
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակ
ների համար. սննդային հավելումներ. սննդային
հանքային
հավելումներ.
վիտամինային
պատրաստուկներ:
____________________

(210) 20220054
(220) 13.01.2022
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
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(540)
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(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ
ներ.
դեղագործական
պատրաստուկներ
ասթմայի բուժման համար. դեղագործա
կան
պատրաստուկներ
շնչառական
հիվան
դությունների բուժման համար. պատ
րաստուկներ բրոնխները լայնացնելու համար.
ստերոիդներ:
____________________

(210) 20220055
(220) 14.01.2022
(730) «Դահկ» ՍՊԸ, Երևան, Աղբյուր Սերոբ
11/3-17, AM
(540)

(511)
դաս 36. պարտքերի բռնագանձման
գործակալությունների
ծառայություններ.
խորհրդատվություն պարտքի հետ կապված
հարցերով:
____________________

(210) 20220056
(220) 14.01.2022
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի
նահանգի կորպորացիա, US
(540)

(511)
դաս 3. ոչ բուժական ատամնամածուկ։
____________________

(210) 20220057
(220) 14.01.2022
(730) «ՋիԷմԲի» ՍՊԸ, Երևան, Շերամի 95/32, AM

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

(210) 20220058
(220) 14.01.2022
(730)
«Ռեսթարթ
վիլիջ»
ՍՊԸ,
ՀՀ,
Գեղարքունիքի մարզ, Վարդենիկ 1418, Կամո
Շահինյան, տուն 60/1, AM
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
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մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ.
դաս 35. առևտրի ծառայությունների, ինչ
պես նաև առցանց առևտրի ծառայությունների
տրամադրում՝ անանուխի թրմօղու, սպիրտային
մրգային լուծամզուքների, դառը թրմօղու, անիսի
լիկյորի, անիսի օղու, ապերիտիֆների, արակի
(բրնձի կամ եղեգի օղի), թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքների, սիդրերի, կոկտեյլների,
կյուրասոյի, դիժեստիվների (լիկյորներ և
սպիրտային ըմպելիքներ), գինիների, ջինի,
լիկյորների, մեղրային ըմպելիքի (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի),
բալի
օղու,
սպիրտային
ըմպելիքների, բրենդիի, խաղողի չանչերից
գինու, տանձօղու, սակեի, վիսկիի, սպիրտային
բնահյութերի
(էսենցիաներ),
սպիրտային
լուծամզուքների, ալկոհոլային խմիչքների, բացի
գարեջրի ու մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքների, բրնձի սպիրտի, ռոմի, օղու,
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքների, բացի
գարեջրի հիմքով ըմպելիքների ու շաքարեղեգի
հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքների
և
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքների վաճառքի ոլորտում:
____________________

(210) 20220059
(220) 17.01.2022
(730)
«Կոնտե
էլեգանտ»
ՍՊԸ,
Գեղարքունիքի մարզ. գ. Աստղաձոր, AM
(540)

ՀՀ,
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(511)
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ.
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. օսլա
(ապրետուր). կարմիր կրոկուս ողորկման
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. կոս
մետիկական
պատրաստուկներ
լոգանքի
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ.
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական նպա
տակների համար. կոսմետիկական դիմակներ.
բերգամոտի յուղ. կավիճ սպիտակեցման
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական
կրեմ
ն եր. պատրաստուկներ կաշվի գունաթափ
ման համար. աղեր սպիտակեցման համար.
սոդա սպիտակեցման համար. պատրաստուկ
ներ լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ
հաղորդելու համար. բուրավետ փայտանյութ.
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման
համար, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների. լաքեր եղունգների
համար. միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոն
ներ մազերի համար. մետաղների կարբիդներ
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյու
թեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. հրաբխա
յին մոխիր մաքրման համար. կոշիկի քսուքներ.
միջոցներ մազերը ներկելու համար. պատրաս
տուկներ մազերը գանգրացնելու համար.
արհեստական թարթիչներ. թարթիչների տուշ՝
ներկ. պատրաստուկներ ողորկման համար.
կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի
և հատակների փայլեցման համար. կահույքի
մաքրման միջոց. փայլ տվող պատրաստուկներ
(ողորկման համար). կոշիկի մոմեր. կոշիկի
կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ մանրահա
տակի համար. ողորկելու մոմեր. դերձակի մոմ.
եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշաբույր ջուր
(օդեկոլոն). ներկանյութեր զուգարանի ջրի
համար. պահպանող բաղադրություններ կաշվի
համար (փայլեցնող). կորունդ (հղկանյութ). կոս
մետիկական միջոցներ կենդանիների համար.
կոսմետիկական հավաքածուներ. կոսմետիկա
կան միջոցներ. բամբակ կոսմետիկական նպա
տակների համար. մաքրող կավիճ. բծերը
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հանելու միջոցներ. կոսմետիկական մատիտ
ներ. քսուքներ ողորկման համար. կոսմետիկա
կան կրեմ
ն եր. լվացքի սոդա մաքրելու համար.
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար.
մոմեր, կրեմ
ն եր կաշվի համար. լվացող միջոց
ներ, բացառությամբ արդյունաբերական և
բժշկական նպատակների համար օգտագործ
վողների. լուծույթներ մաքրելու համար. ճար
պազերծող
միջոցներ,
բացառությամբ
արդյունաբերական նպատակների համար
օգտագործվողների. պատրաստուկներ դիմա
հարդարանքը հեռացնելու համար. ատամ
ն ա
փոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի
փոշի (հղկանյութ). կենցաղային հակաստա
տիկներ. զմռնիտի թուղթ. պատրաստուկներ
լաքը հեռացնելու համար. զմռնիտի կտորներ.
պատրաստուկներ գունազերծման համար.
պատրաստուկներ
արծնուկը
հեռացնելու
համար. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ
ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի կեղև
լվացքի համար. զմռնիտ. խունկ. դեպիլ յատոր
ներ. մազահեռացնող մոմ. պատրաստուկներ
լվացքը թրջելու համար. եթերային էսենցիաներ
(բնահյութեր). եթերային յուղեր. ծաղիկների
էքստրակտներ (պարֆյումերիա). գրիմ. պատ
րաստուկներ մաքրելու համար. հիմքեր ծաղկա
յին օծանելիքների համար. բաղադրություններ
հոտավետ նյութերով ծխեցման համար (պար
ֆյումերիա). բուրավետիչներ ամոքահունց խմո
րից պատրաստվող հրուշակեղենի համար
(եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ. կոսմետի
կական վազելին. գերանիոլ. յուղեր կոսմետի
կական
նպատակների
համար.
ջրածնի
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր.
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր.
իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. հարդարանքի
կաթ. սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի
համար. արդուզարդի միջոցներ. դիմապակի
ները մաքրելու հեղուկներ. պատրաստուկներ
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար.
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ օծանե
լիքի արտադրության համար. կոսմետիկական
միջոցներ հոնքերի համար. մուշկ. չեզոքացնող
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միջոցներ մշտագանգրացման համար. շամ
պուններ. օծանելիք. արհեստական եղունգներ.
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար.
պատրաստուկներ պատի պաստառները մաք
րելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե հղկա
թուղթ.
պարֆյումերիային
արտադրանք.
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. հղկա
քարեր ողորկման համար. պեմզա (չեչաքար).
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ սափր
վելու համար. հոտազերծող օճառներ. հոտա
վետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի
բուրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով
օճառներ հարդարանքի համար. սոդայի մոխ
րաջուր. մատիտներ հոնքերի համար. հարդա
րանքի (արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկական
ներկանյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման
համար. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման
համար. տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկա
պաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյութով. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու
դեմ (արդուզարդի պարագաներ). օճառներ
քրտնելու դեմ. կիզելգուր ողորկման համար.
հղկանյութեր. հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ
(լվացող, մաքրող միջոց). ալ յումինային շիբեր
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպելիք
ների համար (եթերային յուղեր). կենցաղային
քիմիական գունաբացող նյութեր սպիտակե
ղենի համար. աղեր վաննաների համար, բացա
ռությամբ
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների. ներկանյութեր մորուքի և
բեղերի համար. կոսմետիկական պատրաս
տուկներ նիհարելու համար. սոսինձներ արհես
տական թարթիչների ամրացման համար.
պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու համար.
հոտազերծիչներ մարդու կամ կենդանիների
համար. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ կոս
մետիկական նպատակների համար. կապակ
ցող միջոցներ կոսմետիկական նպատակների
համար. գունազրկող միջոցներ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. պատրաստուկներ
լվանալիս
սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար. պատրաստուկներ ատամ
ն երի պրո
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թեզները մաքրելու համար. պատրաստուկներ
ջրհորդանները մաքրելու համար. շամպուններ
ընտանի կենդանիների համար (ոչ բուժական
խնամքի միջոցներ). կոսմետիկական լոսյոննե
րով տոգորված անձեռոցիկներ. պատրաստուկ
ներ ատամ
ն երի պրոթեզների ողորկման
համար. կպչուն նյութեր կոսմետիկական միջոց
ների համար. սափրվելու լոսյոններ. լաքեր
մազերի համար. թարթիչների համար ներկ.
հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտե
րից. աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող
միջոցներ). սահումը կանխող մոմ հատակի
համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք
կանխում են սահելը. սեղմված օդով բալոններ
մաքրման և փոշու հեռացման համար. ժել
ատամ
ն երի սպիտակեցման համար. լվացող
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու
համար. պատրաստուկներ բույսերի տերևնե
րին փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող մեքե
նաների համար. օդի բուրավետիչներ. շերտիկ
ներ շնչառությունը թարմացնելու համար.
հոտազերծիչներ
ընտանի
կենդանիների
համար. մաքրող միջոցներ անձնական հիգիե
նայի համար, ախտահանիչներ կամ հոտազեր
ծիչներ. պատրաստուկներ հալվե վերայով
կոսմետիկական նպատակների համար. ժելեր
մերսման համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների.
փայլ
շրթունքների համար. բալզամ
ն եր, բացառու
թյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործ
վողների. չոր շամպուններ. կպչուն պիտակներ
եղունգների համար. արևապաշտպան պատ
րաստուկներ. եթերային յուղեր ցիտրոնից. հինա
(կոսմետիկական ներկանյութ). գուտալին (կոշի
կի քսուք). տու
փեր շրթներ
կի հա
մար. պատ
րաստուկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական
նպատակների համար. մազերի լավորակիչներ.
պատրաստուկներ մազերն ուղղելու համար.
դիմահարդարումը հեռացնող պատրաստուկնե
րով տոգորված անձեռոցիկներ. կոլագեններ
(սոսնձանյութ) կոսմետիկական նպատակների
համար. սպիտակեցնող շերտիկներ ատամ
ն երի
համար. սննդային բուրավետիչներ (եթերային
յուղեր). բուսական կոսմետիկական պատրաս
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տուկներ. ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձ
նական
հիգիենայի
համար.
բուսական
էքստրակտներ կոսմետիկական նպատակների
համար. եղունգների լաքահանիչներ. մոմ
հատակի համար. շամպուններ կենդանիների
համար (ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ).
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային
լուծույթներ անձնական հիգիենայի կամ հոտա
զերծման համար. կենցաղային քիմիական
պատրաստուկներ մաքրելու համար. բույր
տարածող հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող
(գունազրկող) միջոցներ կենցաղային նպա
տակների համար. մերսման մոմեր կոսմետիկա
կան նպատակների համար. կոսմետիկական
միջոցներ երեխաների համար. շնչառությունը
թարմացնող պատրաստուկներ անձնական
հիգիենայի համար. մաքրող միջոցներով
տոգորված մանկական սրբիչներ. բասմա (կոս
մետիկական ներկանյութ). աչքի ժելային վիրա
կապեր կոսմետիկական նպատակների համար.
փայլփլուքներ եղունգների համար. միցել յար
ջուր. մարմ
ն ի ներկեր կոսմետիկական նպա
տակների համար. մարմ
ն ի հեղուկ լատեքսային
ներկեր կոսմետիկական նպատակների համար.
ատամ
ն ամածուկ. դիմահարդարումը հեռացնող
պատրաստուկներով տոգորված բամբակ. լվաց
քի անձեռոցիկներ գունաթափումը կանխելու
համար. չորացնող հակաստատիկ անձեռոցիկ
ներ. փայ
լեր մարմ
նի հա
մար. կրկնա
կի կո
պի
ժապավեններ. գորգերի և փափուկ կահույքի
մաքրման միջոց. սպասք լվանալու միջոց.
գազօջախ մաքրման միջոց. լոգախցիկի մաքր
ման միջոց. բորբոս մաքրող միջոց. ապակի
ների մաքրման միջոց. կաշվե իրերի մաքրման
միջոց. կոյուղիներ մաքրող միջոց. սանհան
գույցի մաքրման միջոց. հատակի մաքրման
միջոց. բետոնի մաքրող միջոց. լաքահանիչ
սպրեյ.
դաս 5. ցեցից պաշտպանող պատրաստուկ
ներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ. հականե
խիչներ. հականեխիչ բամբակ. հակադիուրետիկ
պատրաստուկներ. ապանեխված բամբակ.
լոգանքների
պատրաստուկներ
բժշկական
նպատակների համար. աղեր հանքային ջրե
րով լոգանքի համար. բուժիչ պատրաստուկներ
լոգանքի համար. լվացող միջոցներ անասուն
ների համար (միջատասպաններ). պատրաս
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տուկներ վնասատու բույսերը ոչնչացնելու
համար. կպչուն ճանճորսներ. պատրաստուկ
ներ ճանճերին ոչնչացնելու համար. հիգիե
նիկ տամպոններ կանանց համար. հիգիենիկ
սրբիչներ, միջադիրներ. թուղթ մանանեխային
սպեղանիների համար. միջոցներ մակաբույծ
ներին ոչնչացնելու համար. միջոցներ ոտքերը
քրտնելու դեմ. պատրաստուկներ հողը ման
րէազերծելու համար. քսուքներ արևայրուքի
դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների
համար. վազելին բժշկական նպատակների
համար. մանկական խանձարուրներ. մանկա
կան կիսավարտիք-խանձարուրներ. բուժիչ
ատամ
ն ափոշիներ. բուժիչ պատրաստուկներ
ոջիլների դեմ (պեդիկուլիցիդներ). ոջիլասպան
շամպուններ. միջատասպան շամպուններ կեն
դանիների համար. անասնաբուժական միջա
տասպան լվացող միջոցներ. հակամանրէային
օճառներ. ձեռքերը լվանալու հակամանրէա
յին միջոցներ. սափրվելուց հետո օգտագործ
վող բուժական լոսյոններ. բուժիչ շամպուններ.
արդուզարդի բուժիչ պատրաստուկներ. մազե
րի բուժիչ լոսյոններ. բուժիչ չոր շամպուններ.
բուժիչ շամպուններ ընտանի կենդանիների
համար. ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառ
ներ. մերսման մոմեր թերապևտիկ նպատակ
ների համար.
միանգամյա օգտագործման
լողալու խանձարուրներ երեխաների համար.
բազմակի օգտագործման լողալու խանձա
րուրներ երեխաների համար. խանձարուրներ
փոխելու միանգամյա օգտագործման փռոցներ
երեխաների համար. հոտազերծիչներ զուգա
րանային արկղերի համար. Միանգամյա օգտա
գորման թաց անձեռոցիկներ ախտահանման
նպատակների համար.
դաս 21. խմոցներ (գուռեր). կերամաններ.
մետաղական քերակներ հատակների համար.
լվացքի տախտակներ. ջերմամեկուսիչ տարո
ղություններ սննդամթերքի համար. թակիչներ
գորգերի փոշին մաքրելու համար. ապակյա
սրվակներ (անոթներ). կենդանիների ցցամա
զեր (խոզանակներ և վրձիններ). տարբերակիչ
օղակներ ընտանի թռչունների համար. ճկափո
ղերի գլխադիրներ ոռոգման, ջրցանման
համար. ոռոգման հարմարանքներ. խոզանակ
ներ. ցողիչներ (սրսկիչներ). ցնցուղներ (այգե
գործական). հացի կենցաղային զամբյուղներ.
տարբերակիչ օղակներ թռչունների համար.
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փոքրիկ տաշտակներ թռչունների համար.
ավելներ. մեխանիկական խոզանակներ գոր
գերի համար. գնդաձև ապակե տարողություն
ներ (անոթներ). դույլեր, բադյաներ. թասեր
(անոթներ). խոհանոցային սպասքի հավաքա
կազմեր. ծորաններ. քերոցներ. կարագաման
ներ. կափարիչներ կարագամանների համար.
գարեջրի գավաթներ. ապակե տարողություն
ներ (քիմիկատների համար). անոթներ խմելու
համար.
ջերմամեկուսիչ
տարողություններ
ըմպելիքների համար. արկղեր թղթե անձեռո
ցիկներ մատուցելու համար. օճառամաններ.
տուփեր թեյի համար. ճաշամաններ (թասեր).
հյուսապատված շշեր. ճտքակոշիկները հանելու
հարմարանքներ. ապակե խցաններ. էլեկտրա
կան և ոչ էլեկտրական խցանահաններ. ապակե
գնդեր. մեծ շշեր. թերմոսներ. սառեցնող անոթ
ներ. շիշ բացելու էլեկտրական և ոչ էլեկտրա
կան
հարմարանքներ.
մետաղական
շամփուրներ խոհանոցի համար. փոքրիկ
խոզանակներ եղունգների համար. հարդա
րանքի խոզանակներ. լամպերի ապակիները
մաքրելու խոզանակներ. նյութեր խոզանակներ
պատրաստելու համար. մազեր խոզանակների
համար. խնկամաններ անուշահոտ նյութերի
համար. փոքրիկ ամաններ քացախի կամ յուղի
համար. կաբարե (սկուտեղներ ըմպելիքների
համար). թռչնավանդակներ. մաղեր (կենցաղա
յին). ջերմամեկուսիչ տարողություններ. ջրա
մաններ.
տակդիրներ
ճաշացուցակների
համար. կերակրակաթսաներ. խոհանոցային
սպասքը մաքրելու մետաղական ճիլոպներ.
մաղեր մոխրի համար (կենցաղային պարագա
ներ). կենցաղային խեցեգործական իրեր. ճան
ճասպաններ. կաթսաներ. կոշիկի խոզանակներ.
խոզանակներ ձիերին մաքրելու համար. կերա
մաններ կենդանիների համար. սանրեր կենդա
նիների համար. սանրեր. լաթեր մաքրություն
անելու համար. մանր չինական զարդարանք
ներ ճենապակուց. կաղապարներ (խոհանոցա
յին սպասք). ոչ էլեկտրական հարմարանքներ
մոմով փայլեցնելու համար. կոկտեյլի ձեռքով
թափահարելու խառնիչներ. սոսնձամաններ.
բաժակներ (անոթներ). եղջյուրներ խմելու
համար. տնային պարագաներ կոսմետիկայի
համար. կենցաղային քամիչներ. սկահակներ
(վազաներ) մրգերի համար. տակդիրներ
դանակների համար սեղանի սպասքավորման
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համար. կաթսաների կափարիչների փակիչներ.
կափարիչներ կճուճների համար. արդուկի
սեղանների պատյաններ. հարմարանքներ փող
կապների ձևը պահպանելու համար. կենցաղա
յին ոչ էլեկտրական խառնիչներ. մաղեր
(կենցաղային պարագաներ). բյուրեղապակյա
ամանեղեն. կաղապարներ սառույցի համար.
կաշի ողորկման (փայլեցման) համար. ամանե
ղեն սնունդը ջերմամշակելու համար. կենցաղա
յին թիակներ. խոհարարական կաղապարներ.
մաքրող գործիքներ (ձեռքով կառավարվող).
ատամ
ն աքչփորիչներ. լվացքի տաշտեր. կաթը
եռացնելիս օգտագործվող հսկիչ թիթեղներ.
խոհանոցային
տախտակներ
կտրատելու
համար. սանրեր (մեծատամ) մազերի համար.
ոչ էլեկտրական փոշեորսիչներ. տակդիրներ
արդուկների համար. ապակու փոշի զարդա
րանքների համար. պիտոյատուփեր հարդա
րանքի պարագաների համար. զուգարանի
թղթի բաշխիչներ. օճառի բաշխիչներ. սիֆոն
ներ գազավորված ջրի համար. արծնապատ ոչ
շինարարական ապակի. կոշիկի կաղապար
ներ. ձագարներ. սպասք համեմունքների
համար. սպունգներ հարդարանքի համար.
բռնիչներ սպունգների համար. լաթեր կահույքի
փոշին մաքրելու համար. սպիտակեղենի չորու
ցիչներ. գործվածքից պատրաստված դույլեր.
սանրերի պատյաններ. հախճապակյա ամանե
ղեն. բռնիչներ ծաղիկների և բույսերի համար
ծաղկային կոմպոզիցիաներում. ծաղկամաններ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական հարիչներ. հատա
կամաքրիչներ. թավաներ. կոշտ խոզանակներ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական հյութամզիչներ.
կենցաղային ծխակլանիչներ. թիթեղամաններ.
ձեռնոցներ ձգելու հարմարանքներ. կաղապար
ներ թխվածքի համար. թերթապակի (չմշակ
ված). սպորտային տափաշշեր. գրիլներ,
ռաշպերներ (խոհանոցային սպասք). տակդիր
ներ ռաշպերների համար, տակդիրներ գրիլի
համար. հատակի խոզանակներ. դիմափոշի
քսելու աղվափնջիկներ. չմշակված կամ մաս
նակի մշակված ապակի, բացառությամբ շինա
րարականի. միջատորսիչներ. ապակե բամբակ,
բացառությամբ մեկուսացման համար օգտա
գործվողների. եփելու սպասք. սկուտեղ - ափսե
ներ
բանջարեղենի
համար.
լիկյորի
սպասքակազմեր. խոհանոցային շերեփներ.
իրեր մայոլիկայից. խոհանոցային ոչ էլեկտրա
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կան աղացներ. կենցաղային սպասք. փշուրներ
հավաքելու հարմարանքներ. խճանկարներ
ապակուց, բացառությամբ շինարարականի.
ձեռքով կառավարվող կենցաղային աղացներ.
բրդե թափոններ մաքրելու համար. արհեստա
կան ձվեր ածան հավերի տակ դնելու համար.
դրոցներ ձվերի համար. փայլատ ապակի.
ապակի ծիածանաքարից. բարձիկներ մաքրելու
համար. հաց կտրատելու տախտակներ. ամա
նեղենի հավաքակազմով պիտոյատուփեր զբո
սախնջույքների համար. հարթամամլիչներ
տաբատների
համար.
թղթե
ափսեներ.
գրտնակներ խմորի համար (տնային). էլեկտրա
կան սանրեր. թիակներ տորթի համար. սիֆոն
ներ, կաթոցիկներ գինին համտեսելու համար.
տախտակներ արդուկելու համար. կենցաղային
թղթե սկուտեղներ. կավե կաթսայիկներ. գլխա
դիրներ ցնցուղների համար. ձեռքով կառավար
վող
պղպեղաղացներ.
պղպեղամաններ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական մեքենաներ և
հարմարանքներ ողորկման համար. նյութեր
փայլեցնելու համար, բացառությամբ պատրաս
տուկների, թղթի և քարի. ճենապակյա ամանե
ղեն. սկահակներ (վազաներ). օճառամաններ.
գիշերանոթներ. կավե ամանեղեն. աղբարկղեր.
դիմափոշու
դատարկ
ամաններ.
դույլեր
սառույցի համար. խոհանոցային քերիչներ.
առնետների թակարդներ. կենցաղային կամ
խոհանոցային տարողություններ. օղակներ
անձեռոցիկների համար. աղցանամաններ.
աղամաններ. ցողիչներ (սրսկիչներ) ծաղիկների
և բույսերի համար. սպասքակազմեր (սեղանի
սպասք). սկուտեղներ. թեյի սպասքակազմեր
(սեղանի սպասք). բռնիչներ անձեռոցիկների
համար. սառույց և սառույցով ըմպելիքներ
պատրաստելու մետաղական անոթներ. պնակ
ներ. կոշկաթիակներ. ապուրաման. փոքրիկ
խոզանակներ հոնքերի համար. մկան թակարդ
ներ. արձաններ ճենապակուց, կավից, խեցեղե
նից,
հախճապակուց,
թրծակավից
կամ
ապակուց.
շաքարամաններ.
սկահակներ
(վազաներ) ճաշասեղանի համար. գավաթիկ
ներ. հագուստը լայնացնելու՝ ձգելու հարմա
րանքներ. թրմելու թեյամաններ. կեռիկներ
կոշիկները կամ ձեռնոցները կոճկելու համար.
խոզուկ-գանձատուփեր. տնային պարագաներ
հարդարանքի համար. ոչ էլեկտրական ինքնա
եռներ. սեղանի սպասք, բացառությամբ դանակ

32
32

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.02.2022

ների,
պատառաքաղների
և
գդալների.
հեղուկացիրներ օծանելիքների համար. նուրբ
էլեկտրական հաղորդիչներով ներածված ապա
կի. ամանեղեն ներկված ապակուց. ապակիներ
տրանսպորտային միջոցների պատուհանների
համար (կիսաֆաբրիկատներ). գավաթներ.
աերոզոլային հարմարանքներ (բացառությամբ
բժշկականի). գեղարվեստական իրեր ճենա
պակուց, խեցեղենից, հախճապակուց, թրծա
կավից կամ ապակուց. ափսեներ. խոհանոցային
ոչ էլեկտրական ավտոկլավ
ն եր, ոչ էլեկտրական
շուտեփուկներ. ոչ էլեկտրական հարիչներ.
ծծակներով շշերի ոչ էլեկտրական ջեռուցիչներ
մանկական սննդի համար. սափրվելու վրձին
ներ. բռնիչներ սափրվելու վրձինների համար.
մոմակալների վարդակներ. ապակե արկղեր.
կոնֆետատուփեր. մոմակալներ. ոչ էլեկտրա
կան թեյամաններ. թեյը թրմելու գնդիկներ.
ատամի խոզանակներ. էլեկտրական խոզա
նակներ, բացառությամբ մեքենաների մասերի.
կիսանդրիներ ճենապակուց, խեցեղենից, հախ
ճապակուց, թրծակավից կամ ապակուց. կաշ
պոներ,
բացառությամբ
թղթից
պատրաստվածների. ձեռքով կառավարվող
սրճաղացներ. սուրճի սպասքակազմեր (սեղա
նի սպասք). սուրճի ոչ էլեկտրական զտիչներ. ոչ
էլեկտրական սրճեփներ. ջրամանների ոչ թղթե
և ոչ մանածագործվածքից տակդիրներ. հղկա
նյութով բարձիկներ խոհանոցի համար. ոչ
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. ոչ էլեկտրական
դյուրակիր սառցապահարաններ. հարմարանք
ներ բերանի խոռոչը ողողելու համար. մաքրելու
համար թավշակաշի. կոշիկ փայլեցնելու ոչ
էլեկտրական հարմարանքներ. կափարիչներ
պանրամանների համար. կենցաղային զամ
բյուղներ. կենցաղային սկուտեղներ. բամբակե
թափոններ մաքրելու համար. կափարիչներ
ամանների համար. ամանների տակդիրներ
(սեղանի սպասք). սափորներ (կժեր). խոհանո
ցային
տարողություններ.
խոհանոցային
սպասք. խոհանոցային ոչ էլեկտրական սպասք
սնունդ պատրաստելու համար. բռնիչներ
ատամ
ն աքչփորիչների համար. ատամի էլեկտ
րական խոզանակներ. անձնական օգտագործ
ման հոտազերծիչ սարքեր. խոզանակներ
տարողությունները մաքրելու համար. ցուցա
նակներ ճենապակուց կամ ապակուց. սպունգ
ներ տնտեսական նպատակների համար.
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փետրե փոքր ավելներ. փոշի մաքրելու լաթեր.
ոչ գործվածքային թափանցիկ կվարցային
ապակեթելք. ապակեթելք, բացառությամբ
մեկուսացման կամ գործվածքի համար օգտա
գործվողների. արձանիկներ ճենապակուց,
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից կամ
ապակուց. թելեր ապակեթելքից, բացառու
թյամբ մանածագործականի. ոչ էլեկտրական
սրճամաններ. թեյաքամիչներ. սրվակներ. ձեռ
նոցներ տնային տնտեսության համար. գարեջրի
կափարիչով գավաթներ. սպասք բուսական
յուղի և քացախի համար. ձեռնոցներ ողորկման
համար. մարիչներ մոմերի համար. մանկական
դյուրակիր տաշտակներ. վանդակ ներսենյա
կային կենդանիների համար. լաթեր հատակ
լվանալու համար. սպասք լվանալու խոզանակ
ներ. տերարիում
ն եր սենյակային պայմաննե
րում բույսեր աճեցնելու համար. զուգարանային
արկղեր ընտանի կենդանիների համար. հալած
սիլիկահող (մասնակի մշակված), բացառու
թյամբ շինարարականի. վաֆլե ոչ էլեկտրական
կաղապարներ. հացամաններ. փայտիկներ
ուտելիս օգտագործելու համար. վուշի քոլքեր
(խծուծներ) մաքրելու համար. լվացքասեղմակ
ներ. ձողիկներ կոկտեյլների համար. տոպրակ
ներ հրուշակեղենը զարդարելու համար.
դանակներ թխվածքներ կտրելու համար (խոհա
նոցային պարագաներ). տուփեր թխվածքների
համար. թղթե կամ պլաստմասսայե բաժակներ.
բաժակներ ըմպելիքների համար. ատամի
թելեր. ձեռնոցներ այգեգործական-բանջարա
բուծական աշխատանքների համար. տաք
ուտեստների ոչ էլեկտրական փոքր կաթսաներ.
իզոթերմիկ
(հավասարաջերմ)
պարկեր.
պտտվող սկուտեղներ (խոհանոցային պարա
գաներ). տուփեր նախաճաշի համար. գդալներ
խառնելու համար (խոհանոցի սպասք). արիշ
տա պատրաստելու մեքենաներ (ձեռքի գործիք
ներ). դանակներ խմորի համար. օդաթողման
հարմարանքներ. խոհանոցային փոքրիկ թիակ
ներ. հղկանյութով սպունգներ կաշին մաքրելու
համար.
սխտորքամիչներ
(խոհանոցային
սպասք). միանգամյա օգտագործման ափսե
ներ. օղակաձև և ձողաձև կախիչներ սրբիչների
համար. զուգարանի թղթի բռնիչներ. սենյակա
յին ակվարիում
ն եր. սենյակային ակվարիում
ների կափարիչներ. սենյակային տերարիում
ն եր
(վիվարիում
ն եր). քամվող հատակամաքրիչներ.
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զամբյուղներ թղթերի համար. արկղեր բույսերի
համար. ձողիկներ (ծղոտներ) ըմպելիքներ խմե
լու (համտեսելու) համար. ջերմակներ թեյնիկ
ների համար. շպարը մաքրելու հարմարանքներ.
միջատներին գրավելու և ոչնչացնելու համար ոչ
էլեկտրական սարքեր. թխելու համար գորգիկ
ներ. երկարաճիտ կոշիկների կաղապարներ.
գրպանի տափաշշեր. կոսմետիկական մածկա
թիակներ. տակնոցներ. ճանճորսիչներ. մոմ
պատրաստելու անոթներ. ոչ էլեկտրական շոգե
կաթսաներ սննդի համար. դիմահարդարման
սպունգներ. խոհանոցային ոչ էլեկտրական
ջարդիչներ. բռնիչներ (խոհանոցային). խոհա
նոցային ձեռնոցներ, խորոված անելու ձեռնոց
ներ. խոհանոցային վրձիններ, խոզանակներ.
խոհարարական տանձաձև սրսկիչներ. ավտո
մեքենան լվանալու ձեռնոցներ. դիմահարդար
ման վրձիններ. դույլեր հատակամաքրիչը
քամելու համար. լոշիկներ (տորտիլա) պատ
րաստելու ոչ էլեկտրական խոհանոցային ճնշա
գործիքներ. դահուկները մոմով փայլեցնելու
խոզանակներ. թարթիչների խոզանակներ.
կենցաղային, ոչ էլեկտրական զատիչներ ձվի
համար. ոտքերի մատների բաժանիչներ ոտնա
հարդարման համար. էլեկտրական հոսանքին
միացող դիֆուզորներ մոծակներին վանելու
համար. սառեցնող տոպրակներ սննդամթերքը
և ըմպելիքները սառեցնելու համար. բազմակի
օգտագործման սառցե գնդիկներ. սեղանի
վրայի ոչ թղթե և ոչ մանածագործվածքից տակ
դիրներ. սեղանի սպասքի տակ դրվող ոչ թղթե
և ոչ մանածագործվածքից անձեռոցիկներ.
կախովի պիտակներ գրաֆինների համար.
գինու օդավորիչներ (աերատորներ). ատամի
էլեկտրական խոզանակների գլխիկներ. դրա
մատուփեր. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական
սարքեր հագուստի խավամազիկ գնդիկները
հեռացնելու համար. լաթեր ողորկման, փայլեց
ման համար. խոզաստև խոզանակներ պատ
րաստելու համար. ձիու մազ խոզանակներ
պատրաստելու համար. ունելիներ սառույցի
համար. ունելիներ աղցանի համար. սպասքի
շերեփներ. խոհանոցային վարսանգներ. խոհա
նոցային հավանգներ. պաղպաղակի գդալներ.
ընկույզի կոտրիչներ. շաքարի ունելիներ.
ցախավելների բռնակներ. գինու շերեփներ.
մանկական փչովի լոգարաններ. մանկական
լոգարանների հենարաններ. թեյի կապոցների
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բռնիչներ. տորթի ձևավորման գործիքների ծայ
րեր և խողովակներ. սպիտակեղենի հովանո
ցաձև չորանոցներ. խոհանոցային ցանցեր,
բացառությամբ միկրոալիքային վառարանների
համար նախատեսվածների. կաթոցիկներ կոս
մետիկական նպատակների համար. կաթոցիկ
ներ կենցաղային նպատակների համար.
կուսկուս պատրաստելու ոչ էլեկտրական սալիկ
ներ. ոչ էլեկտրական թաժիններ. ձվի դեղնուցի
զատիչներ. բազմակի օգտագործման սիլիկոնե
կափարիչներ սննդի համար. կենդանիներին
խնամելու ձեռնոցներ. քերակներ (մաքրող գոր
ծիքներ). առանց կճեպի ձու խաշելու կաթսա
ներ. անուշաբույր յուղի էլեկտրական և ոչ
էլեկտրական դիֆուզորներ, բացառությամբ
հոտավետ եղեգների. անուշաբույր յուղերը
տարածելու թիթեղիկներ. մակարոնեղեն պատ
րաստելու ձեռքի մեքենաներ. օգտագործված
խանձարուրների դույլեր. ալ յումինե փայլաթի
թեղից մեկանգամյա տարաներ կենցաղային
նպատակների համար. խողովակիկներ սխտո
րի կեղևազրկման համար. ատամ
ն ամածուկի
պարկուճի ճզմիչներ. գինի լցնելու հարմարանք.
կերամաններ ընտանի կենդանիների համար.
ավտոմատ կերամաններ ընտանի կենդանի
ների համար. էլեկտրական և ոչ էլեկտրական
տաքացուցիչներ մոմերի համար. ամանեղեն
լվանալու լաթեր. հղկող ձեռնոցներ մաշկը մաք
րելու համար:
____________________

(210) 20220060
(220) 17.01.2022
(730) Արմեն Զարայելյան, Երևան, Խորհրդա
րանի փողոց, տուն 32, AM
(540)

(511)
դաս 4. մեղրամոմ. մեթիլացված էթիլային
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի
հիմքով. թղթե քուղեր կրակ վառելու համար.
փայտե տաշեղներ կրակ վառելու համար.
կպչան (վառում). անտրացիտ. փոկերի սահումը
արգելակող պատրաստուկներ. մոմեր Նոր
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տարվա տոնածառերի համար. թանձր քսուք
ներ զենքի համար. կապակցող բաղադրություն
ներ ավլելու, սրբելու համար. վառելափայտ.
փայտածուխ (վառելիք). մոմեր լուսավորման
համար. քարածուխ բրիկետավորված. տորֆ
բրիկետավորված (վառելիք). փայտանյութի
բրիկետներ. վառելիքի բրիկետներ. դյուրա
վառ փոշիացված խառնուրդներ. կարնաուբի
մոմ (արմավենու մոմ). ցերեզին (մոմային դիէ
լեկտրիկ). քարածուխ. տորֆ (վառելիք). վառե
լանյութ. յուղեր կոշկեղենը յուղելու համար. մոմ
(հումք). մոմ փոկերի համար. մոմ լուսավորման
համար. մոմ արդյունաբերական նպատակ
ների համար. կոքս. հանքային վառելիք. թանձր
քսուքներ փոկերի համար. յուղեր կաշին յու
ղելու համար. տեխնիկական ճարպեր. յուղեր
շինարարական աշխատանքների ժամանակ
կաղապարներից հանելը հեշտացնելու համար.
ճրագու. պատրաստուկներ փոշին մաքրելու
համար. լուսավորող յուղեր. գազ լուսավորման
համար. վառելիք լուսավորման համար. քսայու
ղեր. գազոլին (վառելանյութ). եթեր նավթային.
լիգրոին (վառելանյութ). պատրույգներ մոմե
րի համար. տեխնիկական վազելին արդյունա
բերական նպատակների համար. դիզելային
վառելիք. վառելիքային գազ. նավթագազ. քսու
քային գրաֆիտ (գրաքար). յուղ քարածխա
յին խեժից. քարածխային յուղ. յուղեր քարե
կամ աղ յուսե շարվածքը պահպանելու համար.
խոնավացնող յուղեր. ձկան յուղ, տեխնիկական.
սոյայի յուղից պատրաստուկներ այրուկը կան
խելու նպատակով խոհանոցային սպասքը մշա
կելու համար. կերոսին (թորած նավթ). թանձր
քսուքներ. պատրույգներ լամպերի համար.
գորշածուխ. քսանյութեր. մազութ. բարբա
րուկի յուղ արդյունաբերական նպատակների
համար. նավթա. ոսկրայուղ արդյունաբերա
կան նպատակների համար. օլեին. լեռնային
մոմ (օզոկերիտ). պարաֆին. նավթ, այդ թվում՝
մշակված. ածխափոշի (վառելիք). ստեարին
(բնաճարպ). բրդաճարպ, լանօլին. արևա
ծաղկի ձեթ արդյունաբերական նպատակների
համար. գիշերալամպ, ճրագ (մոմեր). կապակ
ցող բաղադրություններ փոշու համար. յուղեր
գործվածքների համար. շարժիչային վառե
լիք. կիզայուղեր. ոչ քիմիական հավելանյութեր
շարժիչային վառելիքի համար. ճարպեր կաշին
պահպանելու համար. տեխնիկական յուղեր.
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պնդացված գազեր (վառելիք). գերչակաձեթ
(տեխնիկական). յուղեր կաշին պահպանելու
համար. յուղող-հովացնող հեղուկներ. յուղեր
ներկերի համար. գեներատորային գազեր.
շարժիչի յուղ. անուշահոտ մոմեր. էլեկտրական
էներգիա. էթանոլ (վառելիք). աբեթ. փոշին կլա
նող բաղադրություններ. բենզին. կենսավառե
լիք. բենզոլային վառելիք. քսիլենային վառելիք.
դահուկների քսուքներ. լանոլին կոսմետիկական
միջոցներ արտադրելու համար. մեղրամոմ կոս
մետիկական միջոցներ արտադրելու համար.
ածուխ նարգիլեի համար.
դաս 12. եղանավոր ամբարձիչներ. երկա
թուղային կցիչներ. կցորդիչներ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. օդային
փոխակրիչներ.
օդային
տրանսպորտային
միջոցներ.
օդապարիկներ.
օդախցիկներ
օդաճնշական դողերի համար. գործիքների և
պիտույքների հավաքակազմեր դողերի օդախ
ցիկների նորոգման համար. օդապոմպեր
(տրանսպորտային միջոցների պիտույքներ).
կախոցների
մեղմիչներ
տրանսպորտային
միջոցների համար. մեղմիչ զսպանակներ
տրանսպորտային միջոցների համար. «երկկեն
ցաղ» ինքնաթիռ. սահելուց պաշտպանող հար
մարանքներ
տրանսպորտային
միջոցների
դողերի համար. հակասահքային շղթաներ.
տրանսպորտային
միջոցների
նստոցների
գլխակալներ. ջրելու մեքենաներ. կցանքների
կցիչներ տրանսպորտային միջոցների համար.
ավտոբուսներ.
հեռընթաց
ավտոբուսներ.
կատերներ. բեռնատար ավտոմեքենաներ.
ավտոմոբիլների հետգցովի թափքածածկեր.
շղթաներ ավտոմոբիլների համար. շասսիներ
ավտոմոբիլների համար. հետընթացքի ազդա
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար.
ինքնաթիռներ (օդանավեր). լաստանավեր.
բեռնախցիկներ տրանսպորտային միջոցների
համար. դիրիժաբլներ. դողեր տրանսպորտա
յին միջոցների անիվ
ն երի համար. տրանսպոր
տային
միջոցների
դողերի
փականներ.
երկաթուղային շարժակազմերի անիվ
ն երի
կալանդների
կատարներ.
ոլորալիսեռներ
տրանսպորտային միջոցների համար. նավի
րաններ. նավերի կեռեր. ղեկային սարքվածք
ներ
նավերը
կառավարելու
համար.
սարքվածքներ նավերը զատելու համար. թեք
նավարաններ նավերի համար. պտուտակային
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շարժասարքեր փոքր նավերի համար. թիեր.
բեռնատար ավտոմոբիլների թափքեր. հանքա
յին սայլակների անիվ
ն եր. հեծանիվ
ն եր. հենակ
ներ հեծանիվ
ն երի համար. երկաթուղային
վագոնների սայլակներ. նավամակույկների
մակույկահեծաններ. ցեխից, կեղտից պաշտ
պանող վահանակներ. երկանիվ սայլակներ.
կախովի ճոպանուղիների խցիկներ. կեսոններ
(տրանսպորտային
միջոցներ).
անիվ
ն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. տրանս
պորտային միջոցների շարժիչների ծածկեր.
տրանսպորտային միջոցների հետգցովի թափ
քածածկեր.
ավտոկցանքներ.
քարշակներ
(տրանսպորտային միջոցներ). ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների մեխանիզմ
ն երի
քարտեր, բացառությամբ շարժիչների. անվ
տանգության
գոտիներ
տրանսպորտային
միջոցների նստոցների համար. տրանսպորտա
յին միջոցների անվակունդեր. շղթաներ հեծա
նիվ
ն երի
համար.
անվասայլակներ.
բեռնանավեր (կցանավեր). մակույկներ. բեռնա
տար սայլակներ. սայլակներ ճկափողերի
համար. ձուլասայլակներ. մեքենաներ գոլֆի
համար. տրանսպորտային միջոցների շասսի
ներ. ղեկեր. շարժակազմեր ֆունիկուլ յորների
համար. երկաթուղային շարժակազմեր. ծխա
տար խողովակներ նավերի համար. թրթուրներ
(թրթուրային ժապավեններ) տրանսպորտային
միջոցների համար. տրակտորներ. վագոնիկ
ներ. տրանսպորտային միջոցների թափարգել
ներ.
երկաթուղային
տրանսպորտային
միջոցների թափարգելներ (բուֆերներ). հիդ
րավլիկական համակարգեր տրանսպորտային
միջոցների համար. հեծանիվ
ն երի ղեկեր. քնա
մահճակներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար. ողնակողեր (նավերի). հեծանիվ
ն երի
դողեր. հեծանիվ
ն երի ատամ
ն անիվ
ն եր. արգե
լակներ հեծանիվ
ն երի համար. ցեխից, կեղտից
պաշտպանող վահանակներ հեծանիվ
ն երի
համար. հեծանիվ
ն երի անվահեցեր. ծնկավոր
լծակներ հեծանիվ
ն երի համար. շարժիչներ
հեծանիվ
ն երի համար. հեծանիվ
ն երի անվա
կունդեր. հեծանիվ
ն երի ոտնակներ. պոմպեր
հեծանիվ
ն երի համար. հեծանվային անվաճա
ղեր. հեծանիվ
ն երի անիվ
ն եր. թամբեր հեծա
նիվ
ն երի
համար.
մոտոցիկլետների
կանգնակներ. ատամ
ն ավոր փոխանցիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
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համար. լողուն դրագներ (նավեր). երկաթուղա
սայլակներ. էլեկտրաշարժիչներ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. էլեկտ
րական տրանսպորտային միջոցներ. կցորդիչ
ների ագույցներ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. մանկական անվտանգ
նստոցներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար. պարաշյուտներ. դողածածկաններ
օդաճնշական դողերի համար. տրանսպորտա
յին միջոցների հակակշիռներ անիվ
ն երի հավա
սարակշռման
համար.
տիեզերական
ապարատներ. նավերի կայմասարքեր (ծովային
նավատորմիղ). սռնիներ տրանսպորտային
միջոցների համար. սռնիների վզիկներ. հողմա
պակիների ապակեմաքրիչներ. պահպանական
ցանցեր հեծանիվ
ն երի համար. բեռնացանցեր
տրանսպորտային միջոցների համար. անվա
կունդերի (անիվ
ն երի) թասակներ. ֆուրգոններ
(տրանսպորտային միջոցներ). արգելակներ
տրանսպորտային միջոցների համար. անվա
կունդերի ամրակապեր. ավտոմոբիլ-սառնա
րաններ. վագոն-սառնարաններ (երկաթուղային
տրանսպորտ). շարժիչներ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար. նավախելի
թիեր. պատյաններ տրանսպորտային միջոց
ների նստոցների համար. լուսանցույցներ. հիդ
րոինքնաթիռներ. սահանավ. ննջավագոններ.
շոգեշարժներ. լոկոմոտիվ
ն եր. քարշուժային
շարժիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների համար. երկաթուղային վագոններ.
ոտնատեղեր տրանսպորտային միջոցների
համար.
փոխհաղորդակներ
ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. ուժային
մեխանիզմ
ն եր ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. ռազմական տրանսպորտ.
ռեակտիվ շարժիչներ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար. մոտոցիկլետներ.
վազանցի կցորդիչներ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար. ջրային տրանսպոր
տային
միջոցներ.
նավեր.
նավերի
թիապտուտակներ. օմ
ն իբուսներ. թիեր կանոեի
համար. հողմապակիներ. անվադողերի բու
թակներ. պահպանաշերտեր անվադողերը
վերականգնելու համար. օդաճնշական դողեր.
տրանսպորտային միջոցների անվադողեր.
կամրջանավեր.
դռներ
տրանսպորտային
միջոցների համար. ավտոմոբիլային բեռնախ
ցիկներ դահուկների համար. եռանիվ տրանս
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պորտային միջոցներ բեռների փոխադրման
համար. մանկասայլակներ. պատյաններ ման
կասայլակների համար. մանկական սայլակ
ների հետգցովի թափքածածկեր. պտուտակային
շարժասարքեր. տրանսպորտային միջոցների
անվաճաղեր. պրկման սարքվածքներ անվա
ճաղերի համար. վերելակներ լեռնագնացների
համար. կախոցների զսպաններ տրանսպոր
տային միջոցների համար. վագոն – ռեստորան
ներ. հետևի դիտահայելիներ. տրանսպորտային
միջոցների անվահեցեր. թամբեր մոտոցիկլետ
ների համար. մոտոցիկլետների սայլակներ.
նստոցներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար. սպորտային ավտոմոբիլներ (ավտոմե
քենաներ). կառանասյուներ (ծովային). թիկնա
թոռով վերելակներ. թիակալներ. կործվող
(շրջվող) սայլակներ. թռչող ապարատներ.
տրանսպորտային
միջոցների
ընթացային
մասեր. սահնակներ (տրանսպորտային միջոց
ներ). տրամվայներ. սարքվածքներ և հարմա
րանքներ
ճոպանուղիների
համար.
ֆունիկուլ յորներ. կախովի ճոպանուղիներ. եռա
նիվ տրանսպորտային միջոցներ. տուրբիններ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար. տրանսպորտային միջոցներ ցամաքով,
օդով, ջրով կամ երկաթուղով տեղաշարժման
համար. ինքնասոսնձվող ռետինե կարկատան
ներ դողերի օդախցիկները նորոգելու համար.
տրանսպորտային միջոցների ներսի պաստառ
ներ. մոպեդներ. պատուհաններ տրանսպոր
տային
միջոցների
համար.
մարդատար
ավտոմոբիլներ. հակահափշտակիչ հարմա
րանքներ տրանսպորտային միջոցների համար.
շրջվող սարքեր (վագոնների, վագոնետների
մասեր). զբոսանավեր. օդագնացության մեջ
օգտագործվող ապարատներ, մեքենաներ և
հարմարանքներ. հակաշլացման հարմարանք
ներ տրանսպորտային միջոցների համար.
ավտոմոբիլների դողեր. ավտոմոբիլների թափ
քեր. ավտոմոբիլների թափարգելներ. մեղմիչ
ներ ավտոմոբիլների համար. հակահափշտակիչ
ազդասարքեր տրանսպորտային միջոցների
համար. ազդանշանային շչակներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ավտոմոբիլ – բետո
նախառնիչներ. հեծանիվ
ն երի անվախուցեր.
արգելակային լրակազմեր տրանսպորտային
միջոցների համար. արգելակային կալուններ
տրանսպորտային միջոցների համար. ցամա
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քային տրանսպորտային միջոցների փոխան
ցատուփեր.
ձեռնասայլակներ.
սայլեր.
հեծանիվ
ն երի շրջանակներ. թափքեր տրանս
պորտային միջոցների համար. ինքնանետվող
բազկաթոռներ թռչող ապարատների համար.
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների
համար. շարժահաղորդ շղթաներ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. փոխհա
ղորդիչ շղթաներ ցամաքային տրանսպորտա
յին միջոցների համար. պտտման մոմենտի
կերպափոխիչներ ցամաքային տրանսպորտա
յին միջոցների համար. ազդանշանային ցուցիչ
ներ տրանսպորտային միջոցների համար.
ծխատար խողովակներ լոկոմոտիվ
ն երի համար.
ղեկանիվ
ն եր տրանսպորտային միջոցների
համար. թամբերի պատյաններ հեծանիվ
ն երի
համար. սանիտարական տրանսպորտային
միջոցներ. անխուց դողեր հեծանիվ
ն երի համար.
ռեդուկտորներ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. արգելակային սեգմենտներ
տրանսպորտային միջոցների համար. օդասահ
նակ. վառելիքի բաքերի կափարիչներ. շարժա
ձողեր
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների համար (բացառությամբ մոտորների
և շարժիչների մաս կազմողների). հետնամասի
բեռնամբարձիչներ (տրանսպորտային միջոց
ների մասեր). անվտանգության կապովի գոտի
ներ
տրանսպորտային
միջոցների
նստելատեղերի համար. արևապաշտպան հար
մարանքներ ավտոմոբիլների համար. շարժա
հաղորդման տուփի լիսեռներ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. անվ
տանգության բարձիկներ (ավտոմոբիլների
անվտանգության միջոցներ). հեծանիվ
ն երի
զամբյուղներ. ավտոտներ. սայլակների անվակ
ներ (տրանսպորտային միջոցների). սայլակներ
մաքրման համար. նավերի բախամեղմիչներ.
ձեռնասահնակներ (ֆիննական սահնակներ).
հեծանիվ
ն երի կողով
ն եր. սայլակներ մթերք
ների համար. ձնագնաց մեքենաներ. հեռակա
ռավարվող
տրանսպորտային
միջոցներ,
բացառությամբ խաղալիքների. ինքնագլորներ
(տրանսպորտային միջոցներ). նավի կայմեր.
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների
ղեկերի համար. սփոյլերներ տրանսպորտային
միջոցների համար. ցոլալապտերների մաքրիչ
ներ. արգելակային կոճղակներ ավտոմոբիլների
համար. պահեստային անիվ
ն երի պատյաններ.
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շրջովի թափքով բեռնատար վագոնիկներ.
սիգարետի վառիչներ ավտոմոբիլների վահա
նակների վրա. արգելակային սկավառակներ
տրանսպորտային միջոցների համար. հեծա
նիվ
ն երի խուրջիններ. հեծանիվ
ն երի զանգեր.
մոտոցիկլետների զանգեր. զրահապատված
տրանսպորտային
միջոցներ.
շարժիչների
հենարաններ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. ռազմական նշանակության
անօդաչու թռչող սարքեր. կանոե. քաղաքացի
ական նշանակության անօդաչու թռչող սարքեր.
հետևի կողային դիտահայելիներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. մոծակապաշտպան
ցանցեր մանկական սայլակների համար.
տրանսպորտային միջոցների կառավարման
բռնակներ. անվարորդ ավտոմեքենաներ (ինք
նավար ավտոմեքենաներ). մոտոռոլլեր. սկու
տերներ սահմանափակ հնարավորություններով
անձանց համար. ավտոմոբիլների մոխրաման
ներ. շղթաներ մոտոցիկլետների համար. մոտո
ցիկլետների շրջանակներ. մոտոցիկլետների
ղեկեր. շարժիչներ մոտոցիկլետների համար.
մոտոցիկլետների կողով
ն եր. պինդ դողեր
տրանսպորտային
միջոցների
անիվ
ն երի
համար. նորածինների սայլակներ. մանկական
սայլակներին հարմարեցված ոտնամուշտակ
ներ. հաշմանդամ
ն երի սայլակներին հարմա
րեցված
ոտնամուշտակներ.
անվադողերի
ներդրվող օդախցիկներ. զբոսասայլակներին
հարմարեցված պայուսակներ. հեռակառավար
վող տրանսպորտային միջոցներ ստորջրյա
զննում
ն երի համար. ինքնավար ստորջրյա
տրանսպորտային միջոցներ ծովի հատակի
զննում
ն երի համար. սիլֆոններ միակցված
ավտոբուսների համար. էլեկտրական հեծանիվ
ներ. թամբերի պատյաններ մոտոցիկլետների
համար. մրցարշավային ավտոմեքենաներ.
ռոբոտացված ավտոմեքենաներ. անօդաչու
թռչող խցիկներ (դրոն). ձկնորսական սայլակ
ներ. անիվ
ն երով վանդակավոր սայլակներ.
տրանսպորտային միջոցների անիվ
ն երի պնդօ
ղակներ. սեղմակներ նախատեսված ավտոմե
քենայի պահեստամասերը ավտոմեքենայի
թափքին ամրացնելու համար. փրկարարական
սահնակներ.
էվակուատորներ.
աղբատար
ավտոմեքենաներ. կցանքներ հեծանիվ
ն եր
փոխադրելու համար. հեծանիվի կցանքներ.
սայլակներ ընտանի կենդանիների համար. բեռ
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նատարներ ներկառուցված կռունկով. առաք
ման
դրոններ.
տեսախցիկներով
հեռակառավարվող ուղղաթիռներ. գիրոկոպ
տերներ. ուղղաթիռներ. ինքնահավասարակշռ
վող ինքնագլորներ. ինքնահավասարակշռվող
տախտակներ.
ինքնահավասարակշռվող
էլեկտրական ունիցիկլեր. տրանսպորտային
միջոցների ծածկերի ամրակներ. դողեր ձյունա
մաքրիչների համար. ջրասուզակի զանգեր.
բաժակակալներ տրանսպորտային միջոցների
համար. սայլակներ. ձիասայլեր. «երկկենցաղ»
տրանսպորտային
միջոցներ.
ամենագնաց
տրանսպորտային միջոցներ:
____________________

(210) 20220070
(220) 17.01.2022
(730) «Հայ մայրեր» բարեգործական հասա
րակական
կազմակերպություն,
Երևան,
Հալաբյան 59, տարածք 40, AM
(540)

(511)
դաս 36. բարեգործական միջոցների
հավաքագրում. դրամահավաքների կազմակեր
պում.
փոխառությունների
տրամադրում
(ֆինանսավորում). խնամակալական ծառա
յություններ. ֆինանսավորում. կենսաթոշակ
ների վճարման ծառայություններ. ֆինանսական
հովանավորություն. քրաուդֆանդինգ:
____________________

(210) 20220071
(220) 17.01.2022

38
38

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.02.2022

(730) «Հայ մայրեր» բարեգործական հասա
րակական
կազմակերպություն,
Երևան,
Հալաբյան 59, տարածք 40, AM
(540)

(511)
դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառա
յություններ. մանուալ թերապիա (քիրոպրակ
տիկա). հիվանդանոցների ծառայություններ.
առոջապահական ծառայություններ. մերսում.
բժշկական օգնություն. ակնաբույժների ծառա
յություններ.
ֆիզիոթերապիա.
առողջատ
ների ծառայություններ. ատամ
ն աբուժական
օգնություն ստոմատոլոգիա. բուժքույրական
խնամքով տների ծառայություններ. հոսպիս
ներ. հիվանդների խնամք. խորհրդատվություն
դեղագործության հարցերով. պլաստիկ վիրա
բուժություն. հոգեբանների ծառայություններ.
բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով ծառա
յություններ
արոմաթերապիայի
ոլորտում.
հեռաբուժման ծառայություններ. հանքաջրա
բուժական կենտրոնների ծառայություններ.
դեղագործների կողմից դեղերի պատրաստում
դեղատոմսերով. թերապևտիկ ծառայություն
ներ. բուժսարքավորում
ն երի վարձույթ. դիս
պանսերներ բուժկենտրոններ. ոչ ավանդական
բժշկության ոլորտում ծառայություններ. լոգո
պեդիա. խորհուրդներ առողջության հարցերով.
օրթոդոնտական ծառայություններ (օրթոդոն
տիա). սահմանափակ հնարավորություններով
անձանց համար բժշկական խորհրդատվու
թյուն. բժշկական լաբորատորիաների կողմից
տրամադրվող բժշկական վերլուծության ծառա
յություններ ախտորոշման և բուժման նպա
տակով. բժշկական զննում. տներ այցելող
բուժքույրական խնամքի ծառայություններ:
____________________

(210) 20220072
(220) 17.01.2022
(730) Գնել Սամվելի Մուղնեցյան,
Ծարավ Աղբյուրի 55/17, բն. 164, AM
(540)
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Երևան,

(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ. նոտարի ծառայություններ. արբիտրաժի
ծառայություններ. խորհրդատվություն մտա
վոր սեփականության հարցերով. գործերի
կառավարում հեղինակային իրավունքի բնա
գավառում. մտավոր սեփականության լիցենզա
վորում. հսկողություն մտավոր սեփականության
բնագավառում
իրավաբանական
անձանց
համար. իրավաբանական հետազոտություն
ներ. դատարանում իրավունքների ներկայա
ցում. ծրագրային ապահովման լիցենզավորում
(իրավաբանական ծառայություններ). դոմեն
անունների գրանցում (իրավաբանական ծառա
յություններ). վեճերի այլընտրանքային (արտա
դատարանային) լուծման ծառայություններ.
իրավաբանական փաստաթղթերի նախապատ
րաստում. լիցենզիաների իրավաբանական
կառավարում երրորդ անձանց համար. պայ
մանագրերի համաձայնեցման հետ կապ
ված
իրավաբանական
ծառայություններ.
իրավաբանական խորհրդատվություն մրցույթ
ների հայտերին արձագանքելու վերաբերյալ.
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառայու
թյուններ) ծրագրային ապահովման հրապա
րակման շրջանակներում. իրավաբանական
հսկողության ծառայություններ. իրավաբա
նական խորհրդատվություն արտոնագրային
քարտեզագրման ոլորտում. փաստաբանական
ծառայություններ. կանոնադրական համա
պատասխանության աուդիտ. օրենսդրական
համապատասխանության աուդիտ:
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.02.2022

(210) 20220073
(220) 17.01.2022
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք.,
US
(540)

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

(210) 20220074
(220) 17.01.2022
(730) «Գայա03» ՍՊԸ, Երևան, Միրաքյան փ.տ.
46/1, AM
(540)

(511)
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճա
շարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների տրամադրում. ճաշարան
ների ծառայություններ հիմ
ն արկներում կամ
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ուսում
ն ական հաստատություններում. ժամա
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. պան
սիոնների ծառայություններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայություններ. հյուրանոց
ների
ծառայություններ.
մանկամսուրների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոննե
րում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարե
րի ծառայություններ. հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղե
րի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար
ձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնա
կեցման համար ընդունարանների ծառայու
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավարում).
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստո
րանների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում. տեղեկություն և խորհր
դատվություն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայություններ. նար
գիլեի բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20220076
(220) 17.01.2022
(730) «Եիրիքո» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 50,
հարկ 4, AM
(540)

40
40

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.02.2022

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

(210) 20220077
(220) 17.01.2022
(730) Զավեն Թանքարյան, Կոտայքի մարզ, գ.
Առինջ, Պ. Սևակի 1, տ. 29, AM
(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. չորաց
րած կոկոսի ընկույզներ. մուրաբաներ. սառեց
րած մրգեր. չամիչ. շաքարապատ մրգեր.
խուրմա. ջերմային մշակման ենթարկված
մրգեր. մրգային դոնդող. պտղամիս. սննդային
դոնդող. ցիտրուսային ջեմ. մշակված ընկույզ
ներ. մրգային աղցաններ. մրգակեղև. մշակված
գետնընկույզ. կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ.
մրգային չիպսեր. սպիրտի մեջ պահածոյացված
մրգեր. մրգային պահածոներ. խնձորի խյուս.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կոմ
պոտներ. շաքարապատված ընկույզներ. բու
րավետացված ընկույզներ. մշակված պնդուկ.
պահածոյացված հատապտուղներ. կիտրոնի
հյութ խոհարարական նպատակների համար.
ըն
կույ
զի հիմ
քով հա
ցին քսվող սնունդ. մամ
լած մրգային մածուկ. մշակված մրգեր. մրգային
խտածոներ սնունդ պատրաստելու համար.
դաս 30. կոնֆետներ. վաֆլիներ. կարամել
ներ (կոնֆետներ). ծամոն (մաստակ). պաղպա
ղակ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). բնական
կամ արհեստական սառույց. գլյուկոզա խոհա
րարական նպատակների համար. քացախ.
մեղր. պաստեղներ (հրուշակեղեն). պրալինե,
սորբեթ (սառեցված աղանդեր). պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. ակնամոմ. մեղվամոր
կաթ. մրգային դոնդող (հրուշակային). մյուսլի,
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սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). աղան
դերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային
խյուսեր (սոուսներ). լոռամրգի սոուս (համե
մունքներ). խնձորի սոուս (համեմունքներ).
մրգային հրուշակեղեն. մրգային սառույցներ.
դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղներ.
չմշակված ընկույզներ. թարմ հատապտուղներ.
չմշակված կիտրոններ. թարմ մրգեր. մրգային
քուսպ. թարմ պնդուկ. թարմ նարինջներ. թարմ
խաղող. չմշակված մրգերից կոմպոզիցիա.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լու
ծամզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլա
յին մրգային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստե
լու համար. ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպե
լիքներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր.
օշարակներ ըմպելիքների համար. լիմոնադներ.
օշարակներ լիմոնադների համար. խաղողի
չխմորված քաղցու. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հաբեր գազավորված ըմպելիքներ պատրաստե
լու համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. մրգային նեկտար
ներ (ոչ ալկոհոլային). ոչ ալկոհոլային խնձորի
հյութ. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմ
քով. սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). չրերից
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս 33. սպիրտային մրգային լուծամզուք
ներ. սիդրեր, կոկտեյլներ. գինիներ. մեղրային
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի
օղի. տանձի սիդր. մրգեր պարունակող ալկոհո
լային ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20220079
(220) 18.01.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիլիթ Սարի
բեկյան Սամվելի, ՀՀ, 0012 Երևան, Կոմիտասի
պող., շ. 63, բն. 75, AM
(540)

41
41

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.02.2022

(511)
դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաք
ներ (բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների).
ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ. թանկար
ժեք իրեր սա
թից. ուլունք
ներ մամ
լած սա
թից.
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի).
ճոճանակներ (ժամագործություն). թմբուկներ
(ժամացույցների արտադրություն). ապարան
ջաններ (թանկարժեք իրեր). ժամացույց –ապա
րանջաններ. ժամացույցների ապարանջաններ.
կախազարդեր ոսկերչական իրերի համար.
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). թվահար
թակներ (ժամագործություն). արև ի ժամացույց
ներ. ժամացույցների մեխանիզմ
ն եր. շղթաներ
(թանկարժեք իրեր). ժամացույցներիշղթաներ.
ձեռքի ժամագիրներ (ժամացույցներ). ժամա
նակաչափներ. ժամանակադիտակներ. ժամա
նակաչափ սարքեր. վզնոցներ (թանկարժեք
իրեր). էլեկտրական ժամացույցներ. փողկապ
ների սեղմիչներ. մետաղադրամ
ն եր. ալմաստ
ներ. թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք
իրեր). ատոմային ժամացույցներ. էտալոնային
ժամացույցներ (ազդանշանների տվիչ գենե
րատոր). ժամացույցների իրաններ. իրիդիում.
թանկարժեք իրեր փղոսկրից. զարդարանքներ
սև սաթից. չմշակված կամ մասնակի մշակված
սև սաթ. պղնձե ժետոններ (մետաղանիշներ).
ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ (թանկար
ժեք իրեր). մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի
մշակված ազնիվ մետաղներ. ձեռքի ժամա
ցույցներ. ձեռքի ժամացույցների զսպանակներ.
ձեռքի ժամացույցների ապակիներ. Ժամա
ցույցների ընթացային մեխանիզմ
ն եր. ձիթակն
(թանկարժեք քար), պերիդոտ. չմշակված կամ
դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկար
ժեք իրեր). օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր).
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր.
պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. ռոդիում.
ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք քարեր).
արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ
մետաղների համահալվածքներ. խարիսխներ
(ժամացույցների արտադրություն). մատանիներ
(թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական իրեր
ազնիվ մետաղներից. տուփեր ազնիվ մետաղ

02/1

ՄԱՍ
№ 1

ներից. գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ.
ականջօղեր. կոշիկների ոսկյա զարդարանք
ներ. թև քաճարմանդներ. կիսանդրիներ ազնիվ
մետաղներից. գրպանի կամ ձեռքի ժամացույց
ների իրաններ. նվերի պատյաններ ժամացույց
ների համար. արձանիկներ, պատկերներ ազնիվ
մետաղներից. գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր).
փողկապների գնդասեղներ. կրծքանշաններ
ազնիվ մետաղներից. օղակներ բանալիների
համար (անջատովի օղակներ կախազարդերի
կամ դեկորատիվ զարդերի համար ). անմշակ
կամ դրվագված արծաթեղեն. շարժականգով
վայրկյանաչափներ. կլուազոնե տեխնոլոգիա
յով. զարդատուփեր. ուլունքներ թանկարժեք և
ոչ թանկարժեք իրեր պատրաստելու համար.
օղլակներ թանկարժեք իրերի համար. նախա
պատրաստվածք
(գրունտովկա)
թանկար
ժեք իրերի համար. գլանիկներ թանկարժեք
իրերի համար. կաբոշոններ. անջատովի օղակ
ներ թանկարժեք մետաղներից բանալիների
համար. նվերների տուփեր թանկարժեք իրերի
համար. ձեռքի ժամացույցների սլաքներ. միս
բահա (աղոթելու տերողորմյա). Ասեղնագոր
ծած ապարանջաններ մանածագործվածքից
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա),
խաչելություններ թանկարժեք մետաղներից,
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. որպես
զարդեր օգտագործվող խաչելություններ. հանո
վի օղակներ բանալիների համար. գլխարկների
թանկարժեք գնդասեղներ.
դաս 18. ալպենշտոկներ. կենդանիների
կաշիներ. օղակներ հովանոցների համար. թամ
բերի հիմ
ն ակմախքներ. շնակապեր. թամբերի
ամրակապեր. անձրև ի կամ արև ի հովանոցների
ճաղեր. անգազանցիկ թաղանթներ կենդանի
ների աղիքներից. քսակներ. ձիասարքի լկամ
ներ. փոկեր ռազմական հանդերձանքի համար.
թղթապանակներ երաժշտական նոտաների
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալո
վի ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրև
ի կամ արև ի հովանոցների հիմ
ն ակմախքներ.
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).
դպրոցական պայուսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. կաշեստվարաթուղթ. բոլո
րագլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ
ձի
ե
րի հա
մար. ձիու ծած
կոց
ներ. շև րո (փա
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փուկ այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական
սնդուկներ. վզնոցներ կենդանիների համար.
կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ. փոկեր լծա
սարքի համար. կաշեփոկեր թամբագործական
իրերի համար (փոկային շինվածքներ). փոկեր
չմուշկների համար. կաշեփոկիկներ. ուղղան
կյուն մեջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատ
ներ). չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի.
կահույքի կաշվե հարդարանք. արհեստական
կաշի. հովանոցներ. ուսափոկերով համակներ
երեխաներ կրելու համար. ռետինե դետալ
ներ ասպանդակների համար. ասպանդակի
փոկեր. կաշվե պայուսակներ փականագոր
ծական գործիքների համար. մտրակներ. կերի
տոպրակներ. պատյաններ անձրև ի հովանոց
ների համար. զսպանների կաշվե պատյաններ.
ձիերի ծնկակալներ. ծածկոցներ կենդանիների
համար. լծասարքեր կենդանիների համար.
ձիերի աչքակալներ (լծասարք). ձգափոկեր
(լծասարք). թիկնապայուսակներ. ձիերի երա
սանակներ. բռնակներ գավազանների համար.
բազմաճյուղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր.
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). կանա
ցի պայուսակների հիմ
ն ակմախքներ. արև ի
հովանոցներ. մորթեղեն. բռնակներ հովա
նոցների համար. դրամապանակներ. անվա
վոր տնտեսական պայուսակներ. տնտեսական
պայուսակներ. սանձեր. տափակ ճամպրուկ
ներ փաստաթղթերի համար. պայուսակներ
ալպինիստների համար. տուրիստական պայու
սակներ. ծովափի պայուսակներ. կանա
ցի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. կաշվե
պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթա
վորման համար. կաշվե թամբակալներ. ձիա
թամբեր. կաշեգործական - թամբագործական
իրեր. թղթապայուսակներ (կաշեգալանտե
րեա). ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր
( կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակ
ներ ճամպրուկների համար. կաշվե փականներ
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից
արկղեր. մետաղ յա օղակներից պատրաստված
քսակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե տու
փեր. ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի).
դատարկ պիտույքատուփեր հարդարանքի
իրերի համար. թավշակաշի, բացառությամբ
մաքրելու համար օգտագործվողների. կաշվե
սրակալներ, սուսերի ուսակապեր. թամքատա
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կեր ձիերի համար. ֆիբրից տուփեր, արկղեր և
սնդուկներ. կռնապայուսակներ. պորտպլեդներ.
երասաններ (լծասարք). բանալիների պատյան
ներ. տնտեսական մթերացանցեր. տափակ
ճամպրուկներ. կահույքի կաշվե պաստառներ.
ձիաթամբերի տակ դրվող փափուկ տակդիր
ներ. սպորտային պայուսակներ. ասպանդակ
ներ. հեծելասարքերի լրակազմեր. պայտեր.
լանջակապեր երեխաներ կրելու համար. կեն
գուրու պայուսակներ երեխաներ կրելու համար.
պայուսակներ. վարկային քարտերի պատյան
ներ
(դրամապանակներ).
այցեքարտերի
պատյաններ. ռանդոսերու (ճապոնական դպրո
ցական կռնապայուսակ). ուղեբեռների հաշ
վեպիտակներ. թամբատակեր ձիերի համար.
կաշվե պիտակներ. բռնակներ տնտեսական
պայուսակները և տոպրակները տեղափոխե
լու համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր
ճամպրուկներ. խուրջիններ. հագուստ ընտանի
կենդանիների համար. սանձեր քայլելիս երե
խաներին պահելու համար. շարժիչավոր ճամպ
րուկներ. ուղեբեռի տեսակավորման համար
հարմարեցվող պայուսակներ. կոնֆերանսների
համար նախատեսված թղթապանակներ. զբո
սանքի ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.
դաս 25. կոշիկի 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 կարճագուլ
պաների համար. կախակապեր. կապեր երկար
գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր. միջա
տակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոններ.
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կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկներ.
մետաղե եզրակ կոշիկների համար. մորթի
ներ (հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլ
պաներ. կոմբինեզոններ ջրային դահուկների
համար. կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք
ներծծող ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղ
միրաններ (գրացիաներ). կոստյում
ներ. պատ
րաստի հագուստ. մանկական վարտիքներ
(ներքնազգեստ). ականջակալներ (հագուստ).
փողկապներ. կոշկերեսներ. զանգապաններ.
բրիջիներ. տաբատներ. հագուստ հեծանվորդ
ների համար. ձեռնոցներ (հագուստ). պատ
րաստի աստառներ (հագուստի տարրեր).
շարֆ, կաշնե, վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակար
գային շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. ներդիր
ներ շապիկների համար. էսպադրիլներ. մորթե
թիկնոցներ. բուտսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդր
ներ. գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ).
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքաժապա
վեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և
ուսերը. մարմ
ն ամարզական կոշիկներ. մանտո.
անջրանցիկ հագուստ. սռնապաններ (գամաշ
ներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից մինչև ծնկները).
հագուստ ջերսիից. 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. կոշիկների
կրնկատակեր. պատմուճաններ (պարեգոտ
ներ). ռանտեր կոշիկների համար. համազգեստ.
բրդյա բաճկոններ (հագուստ). բաճկոններ
(հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր (հագուստ).
լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. լողազ
գեստներ. բաղնիքի խալաթներ. մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. ներբաններ. կոշիկներ. կրունկներ.
սպորտային կոշիկներ. ոչ էլեկտրական մուֆ
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տաներ ոտքերի համար. սեպեր բուտսերի
համար. սպորտային կիսակոշիկներ. գլխակա
պեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն. տակի
շրջազգեստներ. դահուկների կիսակոշիկներ.
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ մարմ
նամարզության համար. հագուստ արհեստա
կան կաշվից. կաշվե հագուստ. թիկնոցներ.
դիմակահանդեսի կոստյում
ն եր. սարիներ. կար
ճաթև (t-աձև ) մայկաներ. չալմաներ. ժապա
վենակապ փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. գոտիքսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկի
նակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ
քնելու համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստ
ներ. պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ.
հովարներ՝ որպես գլխարկներ. կիսատաբատ
ներ (ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ.
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկ
ներ. քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. վար
սավիրական թիկնոց. կարատեի համազգեստ.
ձյուդոյի համազգեստ. մարմ
ն ամարզական կիպ
նստող զգեստ. կիմոնո. թև քերով 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.
դաս 35. բոլոր վերը նշված ապրանքների
մանրաժախ և մեծածախ վաճառք, այդ թվում
նաև առցանց, արտահանման և ներմուծման
ծառայություններ:
____________________

(210) 20220083
(220) 18.01.2022
(730) «Վանիթար» ՍՊԸ, Երևան, Հին Երևանցու
փ. 2, տար. 8, AM
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(540)

(511)
դաս 12. անիվ
ն եր տրանսպորտային միջոց
ների համար. տրանսպորտային միջոցների շար
ժիչների ծածկոցներ. շղթաներ հեծանիվ
ն երի
համար ղեկեր. տրանսպորտային միջոցների
թափարգելներ. հիդրավլիկական համակարգեր
տրանսպորտային միջոցների համար. հեծանիվ
ների ղեկեր. հեծանիվ
ն երի դողեր. արգելակներ
հեծանիվ
ն երի համար. հեծանիվ
ն երի անվահե
ցեր. ծնկավոր լծակներ հեծանիվ
ն երի համար.
շարժիչներ հեծանիվ
ն երի համար. հեծանիվ
ների անվակունդեր. հեծանիվ
ն երի ոտնակներ.
պոմպեր հեծանիվ
ն երի համար. հեծանվային
անվաճաղեր. հեծանիվ
ն երի անիվ
ն եր. թամբեր
հեծանիվ
ն երի համար. մոտոցիկլետների կանգ
նակներ. ատամ
ն ավոր փոխանցիչներ ցամա
քային տրանսպորտային միջոցների համար.
էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներ. ման
կական անվտանգ նստոցներ տրանսպորտային
միջոցների համար. արգելակներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. շարժիչներ ցամա
քային տրանսպորտային միջոցների համար.
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների
նստոցների համար. մոտոցիկլետներ. վազանցի
կցորդիչներ ցամաքային. տրանսպորտային
միջոցների համար. անվադողերի բութակներ.
տրանսպորտային միջոցների անվադողեր.
եռանիվ տրանսպորտային միջոցներ բեռների
փոխադրման համար. տրանսպորտային միջոց
ների անվաճաղեր. տրանսպորտային միջոց
ների անվահեցեր. թամբեր մոտոցիկլետների
համար. մոտոցիկլետների սայլակներ. հեծանիվ
ների անվախուցեր. արգելակային լրակազմեր
տրանսպորտային միջոցների համար. արգե
լակային կալուններ տրանսպորտային միջոց
ների համար. ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների փոխանցատուփեր. հեծանիվ
ն երի
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շրջանակներ. անխուց դողեր հեծանիվ
ն երի
համար. հեծանիվ
ն երի զամբյուղներ. մոտո
ցիկլետների զանգեր. շարժիչների հենարան
ներ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար. շղթաներ մոտոցիկլետների համար.
մոտոցիկլետների
շրջանակներ.
մոտոցիկ
լետների ղեկեր. շարժիչներ մոտոցիկլետների
համար. մոտոցիկլետների կողով
ն եր. պինդ
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվ
ն երի
համար. թամբերի պատյաններ մոտոցիկլետ
ների համար.
դաս 37. տրանսպորտային միջոցների
տեխնիկական սպասարկում.
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
տրանսպորտային ծառայություններ տեսար
ժան վայրերի դիտման համար. ապրանքների
առաքում. տրանսպորտային միջոցների վար
ձույթ. տրանսպորտային ծառայություններ.
ուղևորային փոխադրում
ն եր. ճանապարհորդ
ների փոխադրում.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճությունների
ծառայություններմրցույթների
կազմակերպում (ուսում
ն ական կամ զվարճալի).
քննությունների անցկացում. ժամանցային հան
դիպում
ն երի ծրագրերի կազմում. գործնական
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն).
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
վարպետաց դասերի կազմակերպում և անց
կացում (ուսուցում). մասնագիտական վերա
պատրաստում. դպրոցների կողմից մատուցվող
կրթական ծառայություններ:
____________________

(210) 20220086
(220) 18.01.2022
(730) Շենժեն ՅուՄի Ինֆորմեյշն Թեքնոլոջի
Քո., Լթդ., CN
(540)
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(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ.
ֆիլտրեր սիգարետների համար. ծխողների
համար
բերանի
ցողացիրներ.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների
համար.
էլեկտրոնային
սիգարետների
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
էլեկտրոնային սիգարետներ. Էլեկտրոնային
սիգարետներ՝ որպես ավանդական ծխախոտի
այլընտրանք օգտագործելու համար. հեղուկ
նիկոտինային
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետներում
օգտագործման
համար.
վառիչներ ծխողների համար:
____________________
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(540)

(511)
դաս 5. միջատասպան միջոցներ։
____________________

(210) 20220100
(220) 19.01.2022
(730) Սեյրան Կարապետյան, Գյումրի, Աբովյան
փ. 1-ին նրբ., տուն 45, AM
(540)

(210) 20220096
(220) 18.01.2022
(730) Շենժեն ՅուՄի Ինֆորմեյշն Թեքնոլոջի
Քո., Լթդ., CN
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ.
ֆիլտրեր սիգարետների համար. ծխողների
համար
բերանի
ցողացիրներ.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետ
ների համար. էլեկտրոնային սիգարետների
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
էլեկտրոնային սիգարետներ. Էլեկտրոնային
սիգարետներ՝ որպես ավանդական ծխախոտի
այլընտրանք օգտագործելու համար (Electronic
cigarettes for use as an alternative to traditional
cigarettes). հեղուկ նիկոտինային լուծույթներ
էլեկտրոնային սիգարետներում օգտագործման
համար (liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes). վառիչներ ծխողների համար:
____________________

(511)
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20220101
(220) 19.01.2022
(730) ԱՕ «Դանոն Ռոսսիյա», RU
(540)

(210) 20220099
(220) 19.01.2022
(730) Վեյլենթ ԲայոՍայենսիզ ԷլԷԼՍի, US
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(511)
դաս 5. սննդային հավելումներ. կաթի
փոշի
երեխաների
համար.
մանկական
սնունդ. հացահատիկային բույսերի մշակման
երկրորդական արգասիքներ դիետիկ կամ
բժշկական նպատակների համար. կաթնային
չոր խառնուրդներ մանկական սննդի համար.
մանկական սննդային խառնուրդներ.
դաս
29.
ճարպանյութեր
սննդային
ճարպեր պատրաստելու համար. յոգուրտ.
կեֆիր
(կաթնային
ըմպելիք).
կաթնային
կոկտեյլներ. սերուցքային կրեմ. մարգարին.
սննդային յուղ. կարագ. կաթ. պրոտեինի բարձր
պարունակությամբ կաթ. խտացրած կաթ.
կաթի փոշի. կաթի գերակշռությամբ կաթնային
ըմպելիքներ. կաթնամթերք. թթվեցրած կաթ
(պրոստոկվաշա). կաթնաթթվային խմորումով
եռացրած
կաթ
(րյաժենկա).
սերուցք
(կաթնամթերք). հարած սերուցք. յուղային
խառնուրդներ
բուտերբրոդների
համար.
թթվասեր (թթվեցրած սերուցք). կաթնային
շիճուկ. պանիրներ. կաթնաշոռ.
դաս
30.
մակարդներ.
սառեցրած
յոգուրտ,
բացառությամբ
պաղպաղակի.
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով
և կաթով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. պուդինգ
(քաղցրակուտապ). մրգային խյուսեր (սոուսներ).
կաթնային շիլաներ սննդի մեջ օգտագործելու
համար.
դաս
32.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ.
պրոտեինով
հարստացված
սպորտային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. սուրճի համով ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային
մրգային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ միջուկով. սմուզիներ (մրգերի
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով
ըմպելիքներ). բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք).
մրգահյութեր:
____________________

(540)

(210) 20220102
(220) 19.01.2022
(730) Շենժեն ՅուՄի Ինֆորմեյշն Թեքնոլոջի
Քո., Լթդ., CN

(210) 20220105
(220) 19.01.2022
(730) «Սահոմա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Արամի 48,
բն. 5, AM

02/1

ՄԱՍ
№ 1

(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ.
ֆիլտրեր սիգարետների համար. ծխողների
համար
բերանի
ցողացիրներ.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետերի համար. էլեկտրոնային սիգարետների
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
սիգարներ.
հեղուկ նիկոտինային լուծույթներ էլեկտրոնային
սիգարետներում
օգտագործման
համար.
վառիչներ ծխողների համար:
____________________

(210) 20220103
(220) 19.01.2022
(730) «Ալկո գարդեն» ՍՊԸ, Երևան, Վերին
Չարբախ, Հ. Հովհաննիսյան փ., տուն 54, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինիներ և փրփրուն գինիներ.
դաս 35. գինիների և փրփրուն գինիների
մանրամեծածախ վաճառք:
____________________
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(540)

(511)
դաս 29. քաղցր սուջուխ, չորացրած մրգեր:
____________________

(210) 20220106
(220) 20.01.2022
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, 0088, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 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) 20220107
(220) 20.01.2022
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, 0088, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա,
AM
(540)

02/1

ՄԱՍ
№ 1

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

(210) 20220108
(220) 20.01.2022
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, 0061, Երևան,
Շենգավիթ
վարչական
շրջան,
Հրանտ
Վարդանյան փողոց, 22, AM
(540)
(511)
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և սիգա
րետների համար մուշտուկների սաթե ծայրա
պանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ.
սիգարետների ծայրապանակներ. ֆիլտրեր
սիգարետների համար. վառիչներ ծխողների
համար. գազի բալոններ վառիչների համար.
ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի գրքույկներ.
կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. ծամելու
ծխախոտ. սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքե
նաներ. արկղեր սիգարների համար. արկ
ղեր սիգարետների, ծխագլանակների համար.
մուշտուկներ սիգարների համար. ծխախոտի
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ, ոչ
բուժական նպատակների համար. սիգարետ
ներ, ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանք
ներ սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. լուցկու
տուփեր. մոխրամաններ ծխողների համար.
թքամաններ ծխախոտի համար. խոնավարար
ներով տուփեր սիգարների համար. էլեկտ
րոնային սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. ծխող
ների համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
էլեկտրոնային սիգարետների բուրավետարար
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ներ, բացի եթերային յուղերից. սիգարետների
վառիչների համար հարմարեցված պատ
րույգներ. նարգիլեներ. պիտույքներ նարգի
լեի համար (ներառյալ՝ նարգիլեի գավաթներ
և գլխիկներ, նարգիլեի ճկափողեր, նարգիլեի
ծխափողեր և զտիչներ, նարգիլեի հորաններ,
նարգիլեի ծխափողերով ճկափողեր, նարգիլեի
կաղապարաձողեր, պայուսակներ և պատյան
ներ նարգիլեի համար. նարգիլեի անոթներ).
մելաս ծխախոտային արտադրության մեջ
օգտագործման համար. ծխելու նյութեր (պարա
գաներ). ծխախոտի և մելասի անուշաբույր
խառնուրդներ նարգիլեի մեջ օգտագործման
համար:
____________________

(210) 20220110
(220) 20.01.2022
(730) Մարկոս Ավետիսյան, ՀՀ, 0018 Երևան,
Ծխախոտագործների փ., տուն 34, AM
(540)

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

02/1
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(210) 20220111
(220) 20.01.2022
(730) «Էկո ֆարմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Ադոնցի 17,
բն. 4, AM
(540)

(511)
դաս 3. նշի յուղ. նշի օճառ. համպար (պար
ֆյումերիա). պատրաստուկներ սպիտակեղենին
փայլ հաղորդելու համար. օսլա (ապրետուր).
կարմիր կրոկուս ողորկման համար. օճառներ.
գործվածքների երանգները վերականգնող
օճառներ. էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. կոս
մետիկական
պատրաստուկներ
լոգանքի
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ.
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական նպա
տակների համար. կոսմետիկական դիմակներ.
բերգամոտի յուղ. կավիճ սպիտակեցման
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական
կրեմ
ն եր. պատրաստուկներ կաշվի գունաթափ
ման համար. աղեր սպիտակեցման համար.
սոդա սպիտակեցման համար. պատրաստուկ
ներ լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ
հաղորդելու համար. բուրավետ փայտանյութ.
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման
համար. բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների. լաքեր եղունգների
համար. միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոն
ներ մազերի համար. մետաղների կարբիդներ
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյու
թեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. հրաբխա
յին մոխիր մաքրման համար. կոշիկի քսուքներ.
միջոցներ մազերը ներկելու համար. պատրաս
տուկներ մազերը գանգրացնելու համար.
արհեստական թարթիչներ. կոսմետիկական
միջոցներ թարթիչների համար. պատրաստուկ
ներ ողորկման համար. կոշիկների խնամքի
միջոցներ. մոմեր կահույքի և հատակների փայ
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լեցման համար. փայլ տվող պատրաստուկներ
(ողորկման համար). կոշիկի մոմեր. կոշիկի
կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ մանրահա
տակի համար. ողորկելու մոմեր. դերձակի մոմ.
եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշաբույր ջուր
(օդեկոլոն). ներկանյութեր զուգարանի ջրի
համար. պահպանող բաղադրություններ կաշվի
համար (փայլեցնող). կորունդ (հղկանյութ). կոս
մետիկական միջոցներ կենդանիների համար.
կոսմետիկական հավաքածուներ. կոսմետիկա
կան միջոցներ. բամբակ կոսմետիկական նպա
տակների համար. մաքրող կավիճ. բծերը
հանելու միջոցներ. կոսմետիկական մատիտ
ներ. քսուքներ ողորկման համար. կոսմետիկա
կան կրեմ
ն եր. լվացքի սոդա մաքրելու համար.
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար.
մոմեր, կրեմ
ն եր կաշվի համար. լվացող միջոց
ներ. բացառությամբ արդյունաբերական և
բժշկական նպատակների համար օգտագործ
վողների. լուծույթներ մաքրելու համար. ճար
պազերծող
միջոցներ.
բացառությամբ
արդյունաբերական նպատակների համար
օգտագործվողների. պատրաստուկներ դիմա
հարդարանքը հեռացնելու համար. ատամ
ն ա
փոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի
փոշի (հղկանյութ). կենցաղային հակաստա
տիկներ. զմռնիտի թուղթ. պատրաստուկներ
լաքը հեռացնելու համար. զմռնիտի կտորներ.
պատրաստուկներ գունազերծման համար.
պատրաստուկներ
արծնուկը
հեռացնելու
համար. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ
ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի կեղև
լվացքի համար. զմռնիտ. խունկ. դեպիլ յատոր
ներ. մազահեռացնող մոմ. պատրաստուկներ
լվացքը թրջելու համար. եթերային էսենցիաներ
(բնահյութեր). եթերային յուղեր. ծաղիկների
էքստրակտներ (պարֆյումերիա). գրիմ. պատ
րաստուկներ մաքրելու համար. հիմքեր ծաղկա
յին օծանելիքների համար. բաղադրություններ
հոտավետ նյութերով ծխեցման համար (պար
ֆյումերիա). բուրավետիչներ ամոքահունց խմո
րից պատրաստվող հրուշակեղենի համար
(եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ, կոսմետի
կական վազելին. գերանիոլ. յուղեր կոսմետի
կական
նպատակների
համար.
ջրածնի
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր.
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր. որոնք
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ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր.
իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. հարդարանքի
կաթ. սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի
համար. արդուզարդի միջոցներ. դիմապակի
ները մաքրելու հեղուկներ. պատրաստուկներ
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար.
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ օծանե
լիքի արտադրության համար. կոսմետիկական
միջոցներ հոնքերի համար. մուշկ. չեզոքացնող
միջոցներ մշտագանգրացման համար. շամ
պուններ, օծանելիք. արհեստական եղունգներ.
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար.
պատրաստուկներ պատի պաստառները մաք
րելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե հղկա
թուղթ.
պարֆյումերիային
արտադրանք.
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. հղկա
քարեր ողորկման համար. պեմզա (չեչաքար).
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ սափր
վելու համար. հոտազերծող օճառներ. հոտա
վետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի
բուրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով
օճառներ հարդարանքի համար. սոդայի մոխ
րաջուր. մատիտներ հոնքերի համար. հարդա
րանքի (արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկական
ներկանյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման
համար. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման
համար. տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկա
պաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյութով. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու
դեմ (արդուզարդի պարագաներ). օճառներ
քրտնելու դեմ. կիզելգուր ողորկման համար.
հղկանյութեր. հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ
(լվացող, մաքրող միջոց). ալ յումինային շիբեր
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպելիք
ների համար (եթերային յուղեր). կենցաղային
քիմիական գունաբացող նյութեր սպիտակե
ղենի համար. աղեր վաննաների համար. բացա
ռությամբ
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների. ներկանյութեր մորուքի և
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բեղերի համար. կոսմետիկական միջոցներ
նիհարելու համար. սոսինձներ արհեստական
թարթիչների ամրացման համար. պատրաս
տուկներ ներկերը հեռացնելու համար. դեկորա
տիվ փոխատիպ նկարներ կոսմետիկական
նպատակների համար. դեկորատիվ փոխատիպ
նկարներ
կոսմետիկական
նպատակների
համար. կապակցող միջոցներ կոսմետիկական
նպատակների համար. գունազրկող միջոցներ
կոսմետիկական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը փափ
կացնելու համար. պատրաստուկներ ատամ
ն երի
պրոթեզները մաքրելու համար. պատրաստուկ
ներ ջրհորդանները մաքրելու համար. շամպուն
ներ ընտանի կենդանիների համար (ոչ
բուժական խնամքի միջոցներ). կոսմետիկական
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. պատ
րաստուկներ ատամ
ն երի պրոթեզների ողորկ
ման համար. կպչուն նյութեր կոսմետիկական
միջոցների համար. սափրվելու լոսյոններ. լաքեր
մազերի համար. թարթիչների տուշ՝ ներկ.
հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտե
րից. աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող
միջոցներ). սահումը կանխող մոմ հատակի
համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք
կանխում են սահելը. սեղմված օդով բալոններ
մաքրման և փոշու հեռացման համար. ժել
ատամ
ն երի սպիտակեցման համար. լվացող
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու
համար. պատրաստուկներ բույսերի տերևնե
րին փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող մեքե
նաների համար. օդի բուրավետիչներ. շերտիկ
ներ շնչառությունը թարմացնելու համար.
հոտազերծիչներ
ընտանի
կենդանիների
համար. մաքրող միջոցներ անձնական հիգիե
նայի համար. ախտահանիչներ կամ հոտազեր
ծիչներ. պատրաստուկներ հալվե վերայով
կոսմետիկական նպատակների համար. ժելեր
մերսման համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների.
փայլ
շրթունքների համար. բալզամ
ն եր, բացառու
թյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործ
վողների. չոր շամպուններ. կպչուն պիտակներ
եղունգների համար. արևապաշտպան պատ
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րաստուկներ. եթերային յուղեր ցիտրոնից. հինա
(կոսմետիկական ներկանյութ). գուտալին (կոշի
կի քսուք). տու
փեր շրթներ
կի հա
մար. պատ
րաստուկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական
նպատակների համար. մազերի լավորակիչներ,
պատրաստուկներ մազերն ուղղելու համար.
դիմահարդարումը հեռացնող պատրաստուկնե
րով տոգորված անձեռոցիկներ. կոլագեններ
(սոսնձանյութ) կոսմետիկական նպատակների
համար. սպիտակեցնող շերտիկներ ատամ
ն երի
համար. սննդային բուրավետիչներ (եթերային
յուղեր). բուսական կոսմետիկական միջոցներ,
ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձնական
հիգիենայի համար. բուսական էքստրակտներ
կոսմետիկական նպատակների համար. եղունգ
ների լաքահանիչներ. մոմ հատակի համար.
շամպուններ կենդանիների համար (ոչ բժշկա
կան խնամքի միջոցներ). պատրաստուկներ
աչքերը լվանալու համար, ոչ բժշկական նպա
տակների համար. հեշտոցային լուծույթներ
անձնական հիգիենայի կամ հոտազերծման
համար. կենցաղային քիմիական պատրաս
տուկներ մաքրելու համար. բույր տարածող
հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող (գունազր
կող) միջոցներ կենցաղային նպատակների
համար. մերսման մոմեր կոսմետիկական նպա
տակների համար. կոսմետիկական միջոցներ
երեխաների համար. շնչառությունը թարմաց
նող պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի
համար. մաքրող միջոցներով տոգորված ման
կական անձեռոցիկներ. բասմա (կոսմետիկա
կան ներկանյութ). աչքի ժելային վիրակապեր
կոսմետիկական նպատակների համար. փայլփ
լուքներ եղունգների համար. միցել յար ջուր.
մարմ
ն ի ներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. մարմ
ն ի հեղուկ լատեքսային ներկեր
կոսմետիկական նպատակների համար. ատամ
նամածուկ. դիմահարդարումը հեռացնող պատ
րաստուկներով տոգորված բամբակ. լվացքի
անձեռոցիկներ
գունաթափումը
կանխելու
համար. չորացնող հակաստատիկ անձեռոցիկ
ներ. փայ
լեր մարմ
նի հա
մա. կրկնա
կի կո
պի
ժապավեններ.
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ

51
51

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.02.2022

(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. ապուր
ներ. չա
միչ. թթու դրած
մանր վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն.
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարե
ղեն. չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ.
սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ. շաքա
րապատ մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեց
գետնանմաններ. խուրմա. կաթ. ձկան սուկի.
շրդանային մակարդներ. ջերմային մշակման
ենթարկված մրգեր. մրգային դոնդող. պտղա
միս. միս. անկենդան ձուկ. սննդային դոնդող.
մսային դոնդող. որսամիս. կոճապղպեղի մու
րաբա. ճարպանյութեր սննդային ճարպեր
պատրաստելու համար. յուղային խառնուրդներ
բուտերբրոդների համար. անկենդան ծովատա
ռեխ. անկենդան օմարներ. եգիպտացորենի
սննդային յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորի
զից. խոզապուխտ, ձվի դեղնուց. յոգուրտ. բան
ջարեղենի ապուրներ. մսային լուծամզուքներ
(էքստրակտներ). կեֆիր. կաթնամթերք. լան
գուստներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված
ոսպ. մարգարին. ցիտրուսային ջեմ. սննդային
ոսկրածուծ. անկենդան միդիաներ. մշակված
ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի պաշտետ
ներ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. պահա
ծո
յաց
ված սի
սեռ. նրբեր
շիկ. աղը դրած միս.
խոզի սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ.
անկենդան սարդինա ձուկ. անկենդան սաղմոն.
կենդանական սննդային ճարպեր. անկենդան
թյուննոս. ենթամթերքներ. անկենդան ընտա
նի թռչուն. կոկոսի յուղ. լյարդ. պահածոյացված
ձուկ. պահածոյացված միս. խոզի միս. ուտելի
թռչնի բներ. ձկան պահածոնե. մսի պահածո
ներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. կտավատի
սննդային յուղ. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. բադրիջանի խավիար. սառեցու
մով չորացրած միս. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի
համար. մսի խճողակով կաղամբով տոլմա.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. հայտարարություն
ների փակցնում. գովազդային նյութերի տարա
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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) 20220116
(220) 20.01.2022
(730) Գևորգ Համայակի Թորոսյան, Երևան,
Գուսան Շերամի 9, բն. 34, AM
(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտակուց.
արյունախառն երշիկ. արգանակներ. բաղադ
րություններ արգանակ պատրաստելու համար.
խավիար. պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
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կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային յուղ.
արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. սառեց
րած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած մանր
վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. ջեր
մային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարապատ
մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեցգետնան
մաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգե
տիններ. ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. մրգա
յին դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյա
յի հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. յու
ղային խառնուրդներ բուտերբրոդների համար.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմար
ներ. եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ.
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի հյու
թեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային լու
ծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստ
ներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված
ոսպ. մարգարին. ցիտրուսային ջեմ. սննդային
ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. անկեն
դան միդիաներ. արմավենու սննդային յուղ.
մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի
պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. պահածո
յացված ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային յուղ.
սննդային ոսկրայուղ. պեկտիններ խոհարա
րական նպատակների համար. մանրաթթու.
պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. աղը դրած
միս. բաղադրություններ ապուրներ պատրաս
տելու համար. տոմատի խյուս. բանջարեղենա
յին աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային
աղցաններ. անկենդան սարդինա ձուկ. անկեն
դան սաղմոն. կենդանական սննդային ճար
պեր. անկենդան թյուննոս. տոմատի հյութ
սնունդ պատրաստելու համար. արևածաղկի
սննդային յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյաց
ված գետնասնկեր. անկենդան ընտանի թռչուն.
մրգակեղև.
ալգինատներ
խոհարարական
նպատակների համար. ծեծած նուշ. մշակված
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գետնընկույզ. պահածոյացված սնկեր. կոկո
սի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. պահա
ծոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով
սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկենդան
խխունջներ. սպիրտի մեջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկա
փոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխունջի
ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած սերուցք. խոզի
միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կար
տոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի մեջ
օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների հարս
նյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբեր
շիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի.
հումուս. պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլ
ներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ցածր կա
լո
րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով եռաց
րած կաթ. թթվեց
րած կաթ. տո
մա
տի մա
ծուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետ
նընկույզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետաց
ված ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածո
յացված հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարա
րական նպատակների համար. սառեցումով
չորացրած միս. վարսակի կաթ. բանջարեղե
նային սերուցքներ. սառեցումով չորացրած
բանջարեղեն. առաջին սառը մամլման եղա
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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
տելու համար. հացին քսվող սնունդ բանջարե
ղենի հիմքով. ագար-ագար խոհարարական
նպատակների համար. անկենդան կակղա
մորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթնաթթվա
յին ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի ծաղիկներ.
բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահածոյացված
կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղպեղ.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
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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
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

54
54

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.02.2022

- 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
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
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գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինեքար
խոհարարական նպատակների համար . գլյու
տենային հավելույթներ խոհարարական նպա
տակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավե
նու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկոլադե զար
դարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենի
քից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պու
դինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. ման
րացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
ն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմ
ն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմ
ն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն . հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունք
ներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկ
ներ. մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ.
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. շնչառու
թյունը թարմացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն.
արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկար
մավ (համեմունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
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կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
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.
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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. տանձօղի. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիա
ներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունա
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:
____________________

(210) 20220118
(220) 21.01.2022
(730) «ՎՏԲ - Հայաստան բանկ» ՓԲԸ, Երևան,
Մոսկովյան 35, 68-73 ոչ բնակելի տարածք, AM
(540)

(511)
դաս 36. բանկային ծառայություններ.
բանկային
ծառայությունների
առցանց
իրականացում:
____________________

(210) 20220119
(220) 21.01.2022
(730) «Դամալա գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Մելիք Մելիքյան նրբ. 23, AM
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.02.2022

(540)

(511)
դաս 18. չմշակ
ված կամ մաս
նա
կի մշակ
ված կաշի. կենդանիների կաշիներ. արհես
տական կաշի. քսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. այցեքարտերի պատյաններ.
դրամապանակներ. հովանոցներ. պատյաններ
անձրևի հովանոցների համար. թիկնապայու
սակներ. տափակ ճամպրուկներ փաստաթղ
թերի համար. պայուսակներ. տուրիստական
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. ծովափի
պայուսակներ. ուղեպայուսակնե. ճամպրուկ
ներ. անվավոր ճամպրուկներ. տափակ ճամպ
րուկներ. սպորտային պայուսակներ. զբոսանքի
ձեռնափայտեր.
դաս 25. կոշկեղեն. երկարաճիտ կոշիկ
ներ. կիսակոշիկներ. քուղերով կիսակոշիկներ.
կոշիկների ճտքեր. միջատակեր. տնային կոշիկ
ներ. սանդալներ. սաբոներ. կրունկներ կոշկե
ղենի համար. կոշիկի կրունկի պաշտպանիչ
հարմարանքներ. կոշկեղենի ներբաններ. կոշիկ
ներ. կրունկներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկ
ներ. բլուզներ. տրիկոտաժեղեն. կախակապեր.
տաբատակալներ. հագուստի օձիքներ. հանովի
օձիքներ. գոտիներ (հագուստ). շալեր. սվիտեր
ներ պուլովերներ. կարճաթև (T-աձև) մայկա
ներ. շապիկներ (բլուզներ). հագուստ. մորթիներ
(հագուստ). կոստյում
ն եր. տաբատներ. շրջազ
գեստներ. զգեստներ. պատրաստի հագուստ.
փողկապներ. ձեռնոցներ (հագուստ). առանց
մատների ձեռնոցներ. տրիկոտաժե հագուստ.
մորթե թիկնոցներ. բաճկոնակներ. վերարկու
ներ. բաճկոններ (հագուստ). բրդյա բաճկոններ
(հագուստ). հագուստ արհեստական կաշ
վից. կաշվե հագուստ. ասեղնագործ հագուստ.
թիկնոցներ. կրծքի գրպանի թաշկինակներ.
գուլպաներ (երկար). կարճագուլպաներ. զու
գագուլպաներ. կապեր երկար գուլպաների
համար. կապեր կարճագուլպաների համար.
զանգապաններ (տաք գուլպաներ). գլխարկ
ներ, բերետներ, կեպիներ՝ որպես գլխարկներ,
թասակներ (գլխարկ), գլխակապեր (հագուստ),
գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և ուսերը,
բոլորագլխարկներ, ցիլինդրներ, գլխաշորեր.
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դաս 26. ճարմանդներ կոշիկների համար.
ճարմանդներ հագուստի համար. ճարմանդներ
գոտիների համար. զարդարանքներ գլխարկ
ների համար. գործված. հյուսված կամ ոլորված
իրեր հարդարման. վերջնամշակման և զար
դարման համար. քուղեր կոշիկների համար.
քուղեր հագուստի համար. զարդեր կոշկեղենի
համար. զարդեր հագուստի համար. գլխարկի
ժապավեններ.
դաս 40. դերձակների ծառայություններ.
հագուստի կարում. կոշիկի ներկում. կաշվի
ներկում. կաշվի մշակում. մորթիների մշակում.
գործվածքների ձևում. գործվածքների. մանա
ծագործական իրերի մշակում. ասեղնագործում.
հագուստի ձևափոխում. մետաքսատպություն.
դաս 42. հագուստի մոդելավորում:
____________________

(210) 20220120
(220) 21.01.2022
(730) «Դամալա գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Մելիք Մելիքյան նրբ. 23, AM
(540)

(511)
դաս 18. չմշակ
ված կամ մաս
նա
կի մշակ
ված կաշի. կենդանիների կաշիներ. արհես
տական կաշի. քսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. այցեքարտերի պատյաններ.
դրամապանակներ. հովանոցներ. պատյաններ
անձրևի հովանոցների համար. թիկնապայու
սակներ. տափակ ճամպրուկներ փաստաթղ
թերի համար. պայուսակներ. տուրիստական
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. ծովափի
պայուսակներ. ուղեպայուսակնե. ճամպրուկ
ներ. անվավոր ճամպրուկներ. տափակ ճամպ
րուկներ. սպորտային պայուսակներ. զբոսանքի
ձեռնափայտեր.
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.02.2022

դաս 25. կոշկեղեն. երկարաճիտ կոշիկ
ներ. կիսակոշիկներ. քուղերով կիսակոշիկներ.
կոշիկների ճտքեր. միջատակեր. տնային կոշիկ
ներ. սանդալներ. սաբոներ. կրունկներ կոշկե
ղենի համար. կոշիկի կրունկի պաշտպանիչ
հարմարանքներ. կոշկեղենի ներբաններ. կոշիկ
ներ. կրունկներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկ
ներ. բլուզներ. տրիկոտաժեղեն. կախակապեր.
տաբատակալներ. հագուստի օձիքներ. հանովի
օձիքներ. գոտիներ (հագուստ). շալեր. սվիտեր
ներ պուլովերներ. կարճաթև (T-աձև) մայկա
ներ. շապիկներ (բլուզներ). հագուստ. մորթիներ
(հագուստ). կոստյում
ն եր. տաբատներ. շրջազ
գեստներ. զգեստներ. պատրաստի հագուստ.
փողկապներ. ձեռնոցներ (հագուստ). առանց
մատների ձեռնոցներ. տրիկոտաժե հագուստ.
մորթե թիկնոցներ. բաճկոնակներ. վերարկու
ներ. բաճկոններ (հագուստ). բրդյա բաճկոններ
(հագուստ). հագուստ արհեստական կաշ
վից. կաշվե հագուստ. ասեղնագործ հագուստ.
թիկնոցներ. կրծքի գրպանի թաշկինակներ.
գուլպաներ (երկար). կարճագուլպաներ. զու
գագուլպաներ. կապեր երկար գուլպաների
համար. կապեր կարճագուլպաների համար.
զանգապաններ (տաք գուլպաներ). գլխարկ
ներ, բերետներ, կեպիներ՝ որպես գլխարկներ,
թասակներ (գլխարկ), գլխակապեր (հագուստ),
գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և ուսերը,
բոլորագլխարկներ, ցիլինդրներ, գլխաշորեր.
դաս 26. ճարմանդներ կոշիկների համար.
ճարմանդներ հագուստի համար. ճարմանդներ
գոտիների համար. զարդարանքներ գլխարկ
ների համար. գործված. հյուսված կամ ոլորված
իրեր հարդարման. վերջնամշակման և զար
դարման համար. քուղեր կոշիկների համար.
քուղեր հագուստի համար. զարդեր կոշկեղենի
համար. զարդեր հագուստի համար. գլխարկի
ժապավեններ.
դաս 40. դերձակների ծառայություններ.
հագուստի կարում. կոշիկի ներկում. կաշվի
ներկում. կաշվի մշակում. մորթիների մշակում.
գործվածքների ձևում. գործվածքների. մանա
ծագործական իրերի մշակում. ասեղնագործում.
հագուստի ձևափոխում. մետաքսատպություն.
դաս 42. հագուստի մոդելավորում:
____________________

02/1

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20220124
(220) 21.01.2022
(730) Զավեն Ռաֆայելի Կարապետյան, ՀՀ,
Երևան, Սեբաստիա 86, բն. 37, AM
(540)

(511)
դաս 1. օքսիդարարներ (քիմիական հավե
լանյութեր շարժիչային վառելիքի համար). ացե
տոն. ացետիլեն. քիմիական հավելանյութեր
մոտորային վառելիքի համար. մաքրող հավելա
նյութեր բենզինի համար. սպիրտներ. էթիլային
սպիրտ. ներքին այրման շարժիչների վառելիք
ների հակաճայթիչներ. անտիֆրիզներ (հակա
սառիչներ). քիմիկատներ կաշին նորացնելու
համար թորած ջուր. քիմիական նյութեր պիգ
մենտներ պատրաստելու համար.
դաս 2. ներկեր.
դաս 6. մետաղական պտուտակներ. մետա
ղական պտուտամեխեր.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցների դողե
րի փականներ. քարշակներ (տրանսպորտա
յին միջոցներ). տրանսպորտային միջոցների
հակակշիռներ անիվ
ն երի հողմապակիների
ապակեմաքրիչներ.
արգելակներ
տրանս
պորտային միջոցների համար. անվադողերի
բութակներ. կախոցների զսպաններ տրանս
պորտային միջոցների համար. տրանսպոր
տային միջոցների անվահեցեր. ավտոմոբիլներ
(ավտոմեքենաներ). տրանսպորտային միջոց
ների ներսի պաստառներ. հակահափշտակիչ
հարմարանքներ տրանսպորտային միջոցների
համար.
հակաշլացման
հարմարանքներ
տրանսպորտային միջոցների համար. ավտո
մոբիլների թափարգելներ. հակահափշտակիչ
ազդասարքեր տրանսպորտային միջոցների
համար. ազդանշանային շչակներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. արգելակային կոճ
ղակներ ավտոմոբիլների համար. պահեստային
անիվ
ն երի պատյաններ. արգելակային սկավա
ռակներ տրանսպորտային միջոցների համար.
դաս 17. խցկանյութեր ռետինից կամ
պլաստմասսայից. պլաստմասսայե թելքեր:
____________________
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(210) 20220127
(220) 21.01.2022
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անի Ամսեյան
Տիգրանի, Երևան, Եղիշե Թադևոսյան 6, բն.
32, AM
(540)
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(511)
դաս 14. թանկարժեք քարեր. ոսկերչական
իրեր:
____________________

(210) 20220131
(220) 24.01.2022
(730) Արթուր Ջանիկի Նազարյան, Երևան,
Աբելյան 13, բն. 17, AM
(540)

(511)
դաս 41. թատերական ներկայացումներ.
թատերականացված ներկայացումներ. կրթա
դաստիարակչական ծառայություններ. շոուների
արտադրություն. հեռուստատեսային զվարճալի
հաղորդումներ. ժամանցային հանդիպումների
ծրագրերի կազմում. վարպետաց դասերի
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում).
ներկայացումների
տոմսերի
ամրագրում.
ներկայացումների կազմակերպում (իմպրե
սարիոների ծառայություններ). սցենարներ
գրելու
ծառայություններ,
բացառությամբ
գովազդայինի. երաժշտության ստեղծագործում.
թատերական դեկորացիաների վարձույթ:
____________________

(210) 20220129
(220) 24.01.2022
(730) «Ֆենսի ջուվելրի» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի
մարզ, 0010 ք.Աբովյան, Է. Պետրոսյան 1/1/5,
AM
(540)

(511)
դաս 36. վիրտուալ արժույթների ֆինան
սական փախանակումներ:
____________________

(210) 20220132
(220) 24.01.2022
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք,
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM
(540)

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

(210) 20220134
(220) 24.01.2022
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք,
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM
(540)

(210) 20220133
(220) 24.01.2022
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք,
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
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.

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

02/1

ՄԱՍ
№ 1

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

Նշված երկիրը գոյություն չունի
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