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Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի
210
220
230
310
320
330
511
540
551
554
555
556
730

հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնության թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը
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05/1

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20190136
(220) 29.01.2019
(730) ՄաքՔենն-Էրիքսոն Մարքեթինգ, Ինք., US
(540)

(210) 20190239
(220) 12.02.2019
(730) ԲՐՖ Ս.Ա., BR
(540)

(511)
դաս 9. համակարգչային ծրագրային
ապահովում,
մասնավորապես`
համա
կարգչային ապահովման մշակման միջոցներ
բջջային համակարգչային հավելվածներ և
հաճախորդների ինտերֆեյսներ ստեղծելու
համար.
դաս 35. գովազդի և առաջխաղացման
ծառայություններ.
ինտերնետ
գովազդ.
միջոցառումների
կազմակերպում
և
կառավարում երրորդ անձանց ապրանքների
և
ծառայությունների
շուկայավարման,
մշակման, առաջխաղացման կամ գովազդի
համար.
շուկայի
հետազոտություններ.
ռադիո և հեռուստատեսային գովազդա
յին
հրապարակումների արտադրություն
և
տարածում.
գովազդային
նյութերի
արտադրություն. ծառայություններ հասարա
կական հարաբերությունների բնագավառում.
սոցցանցային մարտավարություն և շուկայա
վարման բնագավառում խորհրդատվություն,
որը հիմնված է հանրամատչելի գրավիչ
շուկայավարման
լուծումների
միջոցով
հաճախորդների ապրանքների և բրենդների
վերաբերյալ մարտավարության ստեղծման և
ընդլայնման աջակցության վրա. բրենդների
ստեղծում և խորհրդատվություն բրենդների
ոլորտում. գովազդային միջոցների գնում և
գովազդային միջոցների կառավարում.
դաս 42. համակարգչային ծրագրային
ապահովման
մշակում
բջջային
հավելվածների ոլորտում. համակարգչային
վեբ-կայքերի
նախագծում.
նախագծային
հետազոտություններ. արդյունաբերական և
առևտրային դիզայնի ծառայություններ:
____________________

(511)
դաս 29. միս. պահածոյացված միս. ձուկ.
թռչնամիս. խոզի միս. տավարի միս. նրբերշիկ.
որսամիս. մշակված միս, այն է՝ խոզապուխտ,
հնդկահավի, հավի, գառան և տավարի միս.
ինդուստրացված միս (հատուկ մշակման
ենթարկված), այն է՝ խոզապուխտ, հնդկահավի,
հավի, գառան և տավարի միս. համեմված
թռչնամիս. ծխեցրած թռչնամիս. խոզի ծխեցրած
սուկի. աղը դրած միս. բեկոն. պահածոյացված
լոբազգիներ. արյունախառն երշիկ. լյարդ.
լյարդի պաշտետներ. մսային լուծամզուք
ներ
(էքստրակտներ).
մսի
պահածոներ.
հիմնականում մսից բաղկացած պատրաստի
ուտեստներ. թյունոս (պատրաստի ուտեստներ).
կարտոֆիլից
գնդիկներ
(պատրաստի
ուտեստներ). մսով ռուլետներ (պատրաստի
ուտեստներ). ջերմամշակման ենթարկված միս
(պատրաստի ուտեստներ). ջերմամշակման
ենթարկված ձուկ (պատրաստի ուտեստներ).
կրոկետներ.
սառեցրած
բանջարեղեն.
սառեցրած մրգեր. ապուր. սառեցրած ապուր.
ջերմամշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. չորացրած մրգեր.
պահածոյացված
բանջարեղեն.
պահա
ծոյացված մրգեր.
թիթեղյա տարաներում
պահածոյացված
բանջարեղեն.
թիթեղյա
տարաներում
պահածոյացված
մրգեր.
կարտոֆիլի
ֆրի.
մսային
գնդիկներ.
արտադրանք սոյայից, այն է՝ մսագնդիկների
տեսքով սոյայից պատրաստված գնդիկներ
և սոյայի բլիթներ. արտադրանք սոյայից,
այն է՝ մսի փոխարինիչներ. սննդային յուղեր.
սննդային ճարպեր. կաթնային շիճուկ. յոգուրտ.
մարգարին. կարագ. պանիր. կաթնամթերք.
արգանակներ. արգանակի խտածոներ.
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դաս 30. համեմունքներ. մանանեխ.
կետչուպ (սոուսներ). մայոնեզ. hամեմունքներ
աղցանների համար. տոմատի սոուս. համեմանք.
ամոքանք. պատրաստի սենդվիչներ. մսով
կարկանդակներ.
կիբեհ՝
աղացած
միսը
խմորի մեջ լցոնած տեսքով. սառեցված
պիցաներ.
պանրահաց.
մակարոնեղեն.
պատրաստի
ուտեստներ՝
հիմնականում
բաղկացած մակարոնեղենից. տարտեր (մրգա բանջարեղենային կարկանդակներ). պիցաներ.
ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի
համար. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).
քաղցրավենիք. կուտապներ. քիշ. ռավիոլի.
տորտիլաներ. պանրից ռուլետներ. հաց.
բուլկիներ. թավալելու պաքսիմատ. ամոքահունց
բուլկիներ. ալրային արտադրանք, ներառյալ,
բայց չսահմանափակվելով մակարոններով,
սպագետիով,
լապշայով
(արիշտայով)
ներառված 30-րդ դասում. տապակած արիշտա
սոբա. կարրի (ամոքանք). սննդային սառույց.
սննդային սառույց պատրաստելու համար
փոշի. մսային թանձր ամոքանք. համբուրգեր
(սենդվիչներ), չիզբուրգեր (սենդվիչներ)։
____________________
(210) 20190302
(220) 20.02.2019
(730) «Րութ ԱյԹիԷսՓի» ՍՊԸ, Երևան, 33
Հալաբյան փող., 37 տարածք, AM
(540)

05/1

ՄԱՍ
№ 1

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

(210) 20190321
(220) 22.02.2019
(730) «Գաստրո Մենեջմենթ» ՓԲԸ, Երևան,
Տերյան 69, AM
(540)

(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190322
(220) 22.02.2019
(730) «Գաստրո Մենեջմենթ» ՓԲԸ, Երևան,
Տերյան 69, AM
(540)

(511)
դաս 6. մետաղական սեղմօղակներ:
____________________

(210) 20190320
(220) 22.02.2019
(730) «Գաստրո Մենեջմենթ» ՓԲԸ, Երևան,
Տերյան 69, AM
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորանների և սրճարանների
ծառայություններ:
____________________
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(210) 20190471
(220) 15.03.2019
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Հայարփի
Սլավիկի Քալանթարյան, Երևան, Տիգրան Մեծի
3-րդ նրբ., տուն 22, AM
(540)

05/1

ՄԱՍ
№ 1

(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ):
____________________
(511)
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:
____________________

(210) 20190472
(220) 15.03.2019
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Հայարփի
Սլավիկի Քալանթարյան, Երևան, Տիգրան Մեծի
3-րդ նրբ., տուն 22, AM
(540)

(210) 20190495
(220) 19.03.2019
(730) «Գաուս» ՍՊԸ, Երևան,
Սպորտի փ., տուն 10, AM
(540)

Աջափնյակ,

(511)
դաս 37. ավտոփականագործի. անվա
դողերի հավասարակշռման. յուղի փոխման.
բացքի ուղղման ծառայություններ:
____________________

(511)
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190473
(220) 15.03.2019
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Հայարփի
Սլավիկի Քալանթարյան, Երևան, Տիգրան Մեծի
3-րդ նրբ., տուն 22, AM

(210) 20190510
(220) 20.03.2019
(730) Քարսըն Գրուփ Ինթընաշընըլ, Ինք., US
(540)

(511)
դաս
34.
ծխախոտ
և
ծխախոտի
փոխարինիչներ, ոչ բուժական նպատակների
համար:
____________________
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(210) 20190511
(220) 20.03.2019
(730) «Սպայկա» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց
պողոտա 252, AM
(540)

(511)
Դաս 09. պահածոյացված մրգեր. մուրա
բաներ. սառեցրած մրգեր. պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն.
չորացրած
բանջարեղեն.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր.
պտղամիս. միս. յոգուրտ. բանջարեղենի
հյութեր. մշակված ընկույզներ. պահածոյացված
ձիթապտուղ. տոմատի խյուս. բանջարեղենային
աղցաններ. մրգային աղցաններ. տոմատի
հյութ
սնունդ
պատրաստելու
համար.
ենթամթերքներ. մրգակեղև. ծեծած նուշ.
մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված սնկեր.
մրգային չիպսեր. սպիրտի մեջ պահածոյացված
մրգեր. մրգային պահածոներ. բանջարեղենի
պահածոներ.
խնձորի
խյուս.
թեթև
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կոմպոտներ
(աղանդեր եփած մրգերից). տոմատի մածուկ.
բադրիջանի խավիար. դդմիկի խավիար.
կաթի փոշի. շաքարապատված ընկույզներ.
բուրավետացրած
ընկույզներ.
մշակված
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ.
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով
չորացրած բանջարեղեն.
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված
գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրական,
այգեգործական և անտառային մթերքներ. թարմ
հատապտուղներ.
ընկույզներ
(պտուղներ).
չմշակված ցիտրուսային պտուղներ. սնկեր
(չմշակված). չմշակված կիտրոններ. թարմ
վարունգ.թարմ բանջարեղեն. թարմ մրգեր.
բույսեր. թարմ նարինջներ. խաղող (թարմ).
նուշ (պտուղներ). գետնընկույզ (չմշակված).
սածիլներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ. մրգահյութեր. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
սմուզիներ
(մրգերի
կամ
բանջարեղենների
խառնուրդների
հիմքով
ըմպելիքներ). ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային
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ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. բանջարեղենի
հյութեր (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
գազավորված ջուր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). սմուզիներ
(մրգերի կամ բանջարեղենների խառնուրդների
հիմքով
ըմպելիքներ).
պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. սուրճի
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ։
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի
գարեջրից. օղի.
դաս 35. ներմուծման-արտահանման գոր
ծակալությունների ծառայություններ. խորհրդա
տվություն գործարարության կազմակերպման և
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն
գործարարության կառավարման հարցերով.
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական
ձեռնարկությունների
կառավարման
հար
ցերում. ենթակապալառուի ծառայություններ
(առևտրային
(կոմերցիոն)
օգնություն).
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.
արտաքին
վարչական
կառավարում
ընկերությունների համար. գործարարության
ժամանակավոր կառավարում.
դաս 37. ավտոմեքենաների վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում. տրանսպոր
տային միջոցների լվացում. տրանսպորտային
միջոցների
տեխնիկական
սպասարկում.
վնասված
տրանսպորտային
միջոցների
վերանորոգում. անիվների հավասարակշռման
ծառայություններ.
դաս
39.
ավտոմոբիլային
փոխա
դրումներ. փոխադրումներ բեռնատար ավտո
տրանսպորտով. երկաթուղային փոխադրումն եր.
փաթեթավորված բեռների առաքում. ծո
վային
բեռնափոխադրումների
միջնորդություն.
ապրանքների
առաքում.
ավտոմոբիլների
կայանատեղերի ծառայություններ. փոխադրում
լաստանավերով. նավավարձ (ապրանքների
փոխադրում նավերով). ավտոտրանսպորտի
համար կայանատեղի վարձույթ. տրանս
պորտային միջոցների վարձույթ. տրանս
պորտային
ծառայություններ.
բեռների
առաքում. միջնորդություն նավավարձակալման
դեպքում. միջնորդություն փոխադրումների
դեպքում. սուրհանդակային ծառայություններ
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(նամակների կամ ապրանքների առաքում).
տրանսպորտային միջոցների համար փակ
կայանատեղերի
վարձույթ.
տրանսպորտի
լոգիստիկա. տրակտորների վարձույթ.
դաս 44. բանջարաբուծություն. այգեգոր
ծություն. գյուղատնտեսական սարքավորանքի
վարձույթ:
____________________
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(210) 20190532
(220) 22.03.2019
(730) «ՖԿ Արցախ» ՀԿ, Երևան, Արամի նրբ., շ.
5Ա, բն. 1, AM
(540)

(210) 20190518
(220) 21.03.2019
(730) Ղևոնդ Ազատյան, Երևան, Երզնկյան 4,
բն. 18, AM
(540)

(511)
դաս 14. ապարանջաններ. մատանիներ.
վզնոցներ.
դաս 18. թիկնապայուսակներ. դրամա
պանակներ. կանացի պայուսակներ. բանա
լիների պատյաններ.
դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20190531
(220) 22.03.2019
(730) «ՖԿ Արցախ» ՀԿ, Երևան, Արամի նրբ., շ.
5Ա, բն. 1, AM
(540)

(511)
դաս
41.
ֆուտբոլային
ակումբների
ծառայություններ. սպորտային միջոցառումների
կազմակերպում և անցկացում:
____________________

(511)
դաս 41. ֆուտբոլային ակումբների ծառա
յություններ.
սպորտային
միջոցառումների
կազմակերպում և անցկացում:
____________________

(210) 20190540
(220) 25.03.2019
(730) «Սիրուշո փրոդաքշն» ՓԲԸ, Երևան,
Բաղրամյան 2, բն. 14, AM
(540)

(511)
դաս14. համայիլներ (թանկարժեք իրեր).
արծաթյա
թելեր
(թանկարժեք
իրեր).
ապարանջաններ
(թանկարժեք
իրեր).
կախազարդեր ոսկերչական իրերի համար.
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). շղթաներ
(թանկարժեք իրեր). վզնոցներ (թանկարժեք
իրեր). թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք
իրեր). մատանիներ (թանկարժեք իրեր).
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գլխարկների
ոսկյա
զարդարանքներ.
ականջօղեր. կոշիկների ոսկյա զարդարանքներ.
զարդատուփեր. գլխազարդեր.
դաս 26. մետաղազարդեր (հագուստի
պարագաներ). զարդեր հագուստի համար.
արդուզարդի ապրանքներ, բացառությամբ
թելերի.
դաս
28.
մանր
զարդարանքներ
երեկույթների համար (ուշադրության նշաններ).
դաս 35. ապրանքների ցուցադրում.
աճուրդային
վաճառք.
ցուցահանդեսների
կազմակերպում
առևտրային
կամ
գովազդային նպատակներով. առևտրական
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում:
____________________

(210) 20190542
(220) 25.03.2019
(730) «ԿՍ Ռեսուրս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան
3-րդ նրբ., տուն 6Ա, AM
(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ.
ջրիմուռների
սննդային
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ).
դոնդող.
սննդային
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս).
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային
կրեմ.
ձվի
սպիտակուց.
արյունախառն
երշիկ.
արգանակներ.
բաղադրություններ
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար.
պահածոյացված
մրգեր.
երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ.
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սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր
վարունգ
(թթու
դրած).
պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն.
չորացրած
բանջարեղեն.
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք).
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ.
անկենդան
խեցգետնանմաններ.
խուրմա.
կաթ.
անկենդան
խեցգետիններ.
ձկան
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային
մշակման
ենթարկված
մրգեր.
մրգային
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար.
յուղային
խառնուրդներ
բուտերբրոդների
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ
(անկենդան).
եգիպտացորենի
սննդային
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից.
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ.
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ.
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ).
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք.
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահա
ծոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ (բացի
հրուշակեղենից).
սննդային
ոսկրածուծ.
միդիաներ
(խեցեմորթներ)
անկենդան.
կակղամորթներ
անկենդան.
արմավենու
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի
սննդային
յուղ.
սննդային
ոսկրայուղ.
պեկտիններ խոհարարական նպատակների
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ.
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի
սննդային
ճարպ.
մրգային
աղցաններ.
անկենդան
սարդինա
ձուկ.
սաղմոն
(անկենդան).
կենդանական
սննդային
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի
հյութ
սնունդ
պատրաստելու
համար.
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ.
պահածոյացված
գետնասնկեր.
ընտանի
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թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ.
ձկան
հիմքով
սննդամթերք.
մրգային
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար
պատրաստված
ծաղկափոշի.
սղոցաձև
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված
ձուկ.
պահածոյացված
միս.
մանր
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս.
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ.
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ.
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ).
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ).
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի
թիթեռների
հարսնյակներ.
բանջարեղենի
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ.
կարտոֆիլի
փաթիլներ.
խնձորի
խյուս.
լորամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի
հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից).
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ.
կիմչի
(սննդամթերք
ֆերմենտացված
բանջարեղենների հիմքով). սոյայի կաթ.
կաթնային կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված
պղպեղ). արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան
մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվեվերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից).
խտացրած
կաթ.
թթվասեր
(թթվեցրած
սերուցք).
արաժան
(կաթնաթթվային
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար.
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ
խոհարարական նպատակների համար. նշի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
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բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ.
կաթի փոշի. բուլգոգի (կորեական մսային
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ.
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ.
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել.
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների
համար.
սառեցումով
չորացրած
միս.
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ.
սառեցումով
չորացրած
բանջարեղեն.
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս).
էակամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ).
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ.
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ
նրբերշիկներ
փայտիկների
վրա
(կորնդոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի
կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի
կաթի հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի
կաթի հիմքով. բնական կամ արհեստական
թաղանթներ երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը
դրած և չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով
ալրային փքաբլիթներ. մամլած մրգային
խմոր. յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի բլիթներ.
տոֆուի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով կամ
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր].
դաս
30.
ջրիմուռներ
(համեմունք).
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ.
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր.
սրճային
բուրավետարարներ.
անուշաբույր
պատրաստուկներ
սննդի
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից.
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար.
պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ.
ածիկային
գալետներ.
անանուխի
կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ.
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք).
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ).
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կարրի
(ամոքանք).
հացահատիկային
արտադրանք.
ծամոն
(մաստակ).
եղերդ
(սուրճի
փոխարինիչ).
թեյ.
շոկոլադ.
նշակարկանդակներ.
մեխակ
(ամոքանք).
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ.
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի.
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր.
ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ.
բուրավետ
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր.
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի.
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր.
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ).
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի
հրուշակեղենի
համար.
քաղցր
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար.
կոճապղպեղ
(ամոքանք).
կապակցող
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման
համար.
գլյուկոզա
խոհարարական
նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
կապակցող համար. մակարուն (նշով թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ. կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա).
կուտապներ.
գարեձավար.
սենդվիչներ.
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ
(քաղցրակուտապ).
պրալինե.
ռավիոլի.
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
բրինձ.
զաֆրան
(քրքում)
(համեմանք).
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված
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աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել.
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով
կարկանդակներ.
տնային
պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ
սննդի համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի.
բուրավետարարներ
ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ.
վարսակաձավար.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
կակաոյի
հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի
փոխարինիչներ.
սառնաշաքար
(նաբաթ).
փաթիլներ
(հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ.
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար.
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային).
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս.
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս.
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների համար.
թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ.
մսային թանձր ամոքանք. միսո (համեմունք) /
սոյայի խյուս (համեմունք). հացահատիկների
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա.
եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի.
կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս).
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բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու
համար. կտավատի սերմ խոհարարական
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակությամբ.
գինեքարաթթու
խոհարարական
նպատակների
համար.
գլյուտենային
հավելույթներ խոհարարական նպատակների
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար.
հացահատիկային
սալիկներ.
արմավենու
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի
համար.
քաղցրավենիքից
պատրաստված
զարդարանքներ
տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր
խոհարարական
նպատակների
համար.
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով).
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ բլիթներ).
օկոնոմիակիի
համար
խմորախառնուրդ
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո.
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող).
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ).
սառեցումով
չորացրած
ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի
(բրնձի
գնդիկներ).
արագակնթարթային
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ
որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի
սերմնահատիկներ
(համեմունք).
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով
(պիկալիլի).
մշակված
կինոա.
բլղուր.
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մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր.
լորամրգի սոուս [համեմունքներ]. խնձորի
սոուս [համեմունքներ]. չորահաց. լոմպոր
(կարտոֆիլի
հիմքով
բլիթիկներ).
զեֆիր
(հրուշակեղեն).
պաստիլա
(հրուշակեղեն.
սեմբեյ
(բրնձի
կրեկերներ).
կիմչիժոն
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ).
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա:
____________________

(210) 20190560
(220) 26.03.2019
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ
Հոլդինգս ԼԼՔ, US
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ. թղթից պիտույքներ.
Ստվարաթուղթ. ստվարաթղթից պիտույքներ.
տպագիր
արտադրանք.
կազմարարական
նյութեր.
լուսանկարներ.
թղթագրենական
ապրանքներ. սոսնձող նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
նյութեր
նկարիչների
համար.
նկարելու
վրձիններ.
ուսումնական և ուսուցողական
նյութեր
(բացառությամբ
սարքերի).
պլաստմասսայե
նյութեր
փաթեթավորման
համար, որոնք ընգրկված չեն այլ դասերում.
գրքեր. կոմիքսների գրքույկներ. երգարաններ.
ամսագրեր.
բրոշյուրներ.
տպագրական
հրատարակություններ.
փոստային
թուղթ.
նկարչության և գծագրության թուղթ. ջրաներկ
բացելու բաժակապնակներ. ներկատուփեր.
գրիչներ. մատիտներ, քրայոններ (մատիտներ
առանց
փայտե
շրջանակի).
կավիճներ.
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քանոններ. գծագրագործիքատուփեր. գծա
գրական
գործիքներ.
ինքնասոսնձվող
պիտակներ.
փոխադրանկարներ.
գունա
զարդման գրքեր. գրքեր նկարելու համար.
խաղաթղթեր. գրելու պիտույքներ. թղթային
քարտեր. բաններներ. թղթե բաններներ.
ազդագրեր. պլակատներ. թղթե տոպրակներ.
թղթե տակդիրներ. սեղանի թղթե տակդիրներ.
թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ
դնելու համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. թղթե
ներդրակներ սկուտեղների համար, թղթե
անձեռոցիկներ, թղթե թաշկինակներ, թղթե
գդակներ և գլխարկներ. փաթեթավորման
թուղթ. շնորհավորական բացիկներ. փոստային
բացիկներ.
հրավիրատոմսեր.
սեղանի
անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ.
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար.
թղթե
ճաշացուցակներ
(մենյու).
թղթե
նյութեր
փաթեթավորման համար. թղթե տնտեսական
պայուսակներ. թղթե տոպրակներ աղբի համար.
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և
որսամիս. մսի էքստրակտներ. ծովամթերք
և
ծովամթերքից
արտադրատեսակ.
պահածոյացված, սառեցված, չորացված և
ջերմամշակման ենթարկված մրգեր. դոնդող.
մուրաբաներ. կոմպոտներ. լոբազգիներ. ձվեր.
կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր. մսամթերք. խորոված, տապակած
միս. բուրգերներ. բեկոն. Նրբերշիկ. հոթ-դոգեր.
սթեյք. արտադրանք թռչնամսից. ջերմային
մշակման ենթարկված հավի միս. հավի մսից
արտադրանք. հավի մսի պարունակությամբ
թեթև նախաճաշեր. պանիրներ. սոուսներ,
որոնք ընդգրկված են դաս 29-ում. աղանդեր,
որն ընդգրկված է դաս 29-ում. ըմպելիքներ,
որոնք ընդգրկված են դաս 29-ում.
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ.
տապիոկա
և
սագո.
քաղցրավենիք և հրուշակեղեն. պաղպաղակ.
շաքար. մեղր. մաթ. Խմորիչներ. հացաթխման
փոշիներ.
աղ.
մանանեխ.
քացախ.
սոուսներ (համեմունք). չորացրած խոտեր.
ամոքանք և համեմանք. սննդային սառույց.
համեմունքներ աղցանների համար. թանձր
ամոքանք.
բուտերբրոդներ.
սենդվիչներ.
հավով սենդվիչներ. կոտլետով բուլկիներ
(բուրգերներ). հավի կոտլետով բուլկիներ
(բուրգերներ). խճողակով լցոնված փաթաթված
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բլիթի տեսքով սենդվիչներ. հավի խճողակով
լցոնված
փաթաթված
բլիթի
տեսքով
սենդվիչներ. տորտիլաներ. պիտա հաց.
ռուլետներ (rolls). լցոնված ռուլետներ. հավի
մսով լցոնված ռուլետներ. կուտապներ. հավի
մսով կուտապներ. աղանդեր, որն ընդգրկված
է դաս 30-ում. ըմպելիքներ, որոնք ընդգրկված
են դաս 30-ում.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ։
____________________

(210) 20190561
(220) 26.03.2019
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ
Հոլդինգս ԼԼՔ, US
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ. թղթից պիտույքներ.
Ստվարաթուղթ. ստվարաթղթից պիտույքներ.
տպագիր
արտադրանք.
կազմարարական
նյութեր.
լուսանկարներ.
թղթագրենական
ապրանքներ. սոսնձող նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
նյութեր
նկարիչների
համար.
նկարելու
վրձիններ.
ուսումնական և ուսուցողական
նյութեր
(բացառությամբ
սարքերի).
պլաստմասսայե
նյութեր
փաթեթավորման
համար, որոնք ընգրկված չեն այլ դասերում.
գրքեր. կոմիքսների գրքույկներ. երգարաններ.
ամսագրեր.
բրոշյուրներ.
տպագրական
հրատարակություններ.
փոստային
թուղթ.
նկարչության և գծագրության թուղթ. ջրաներկ
բացելու բաժակապնակներ. ներկատուփեր.
գրիչներ. մատիտներ, քրայոններ (մատիտներ
առանց
փայտե
շրջանակի).
կավիճներ.
քանոններ.
գծագրագործիքատուփեր.
գծագրական
գործիքներ.
ինքնասոսնձվող
պիտակներ.
փոխադրանկարներ.
գունազարդման գրքեր. գրքեր նկարելու համար.
խաղաթղթեր. գրելու պիտույքներ. թղթային
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քարտեր. բաններներ. թղթե բաններներ.
ազդագրեր. պլակատներ. թղթե տոպրակներ.
թղթե տակդիրներ. սեղանի թղթե տակդիրներ.
թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ
դնելու համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. թղթե
ներդրակներ սկուտեղների համար, թղթե
անձեռոցիկներ, թղթե թաշկինակներ, թղթե
գդակներ և գլխարկներ. փաթեթավորման
թուղթ. շնորհավորական բացիկներ. փոստային
բացիկներ.
հրավիրատոմսեր.
սեղանի
անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ.
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար.
թղթե
ճաշացուցակներ
(մենյու).
թղթե
նյութեր
փաթեթավորման համար. թղթե տնտեսական
պայուսակներ. թղթե տոպրակներ աղբի համար.
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և
որսամիս. մսի էքստրակտներ. ծովամթերք
և
ծովամթերքից
արտադրատեսակ.
պահածոյացված, սառեցված, չորացված և
ջերմամշակման ենթարկված մրգեր. դոնդող.
մուրաբաներ. կոմպոտներ. լոբազգիներ. ձվեր.
կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր. մսամթերք. խորոված, տապակած
միս. բուրգերներ. բեկոն. Նրբերշիկ. հոթ-դոգեր.
սթեյք. արտադրանք թռչնամսից. ջերմային
մշակման ենթարկված հավի միս. հավի մսից
արտադրանք. հավի մսի պարունակությամբ
թեթև նախաճաշեր. պանիրներ. սոուսներ,
որոնք ընդգրկված են դաս 29-ում. աղանդեր,
որն ընդգրկված է դաս 29-ում. ըմպելիքներ,
որոնք ընդգրկված են դաս 29-ում.
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ.
տապիոկա
և
սագո.
քաղցրավենիք և հրուշակեղեն. պաղպաղակ.
շաքար. մեղր. մաթ. Խմորիչներ. հացաթխման
փոշիներ.
աղ.
մանանեխ.
քացախ.
սոուսներ (համեմունք). չորացրած խոտեր.
ամոքանք և համեմանք. սննդային սառույց.
համեմունքներ աղցանների համար. թանձր
ամոքանք.
բուտերբրոդներ.
սենդվիչներ.
հավով սենդվիչներ. կոտլետով բուլկիներ
(բուրգերներ). հավի կոտլետով բուլկիներ
(բուրգերներ). խճողակով լցոնված փաթաթված
բլիթի տեսքով սենդվիչներ. հավի խճողակով
լցոնված
փաթաթված
բլիթի
տեսքով
սենդվիչներ. տորտիլաներ. պիտա հաց.
ռուլետներ (rolls). լցոնված ռուլետներ. հավի
մսով լցոնված ռուլետներ. կուտապներ. հավի
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մսով կուտապներ. աղանդեր, որն ընդգրկված
է դաս 30-ում. ըմպելիքներ, որոնք ընդգրկված
են դաս 30-ում.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ։
____________________

(210) 20190563
(220) 26.03.2019
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM
(540)

(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ.
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.
ծխախոտի
փոխարինիչներ
պարունակող
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
հեղուկ
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
էլեկտրոնային
սիգարետների
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ.
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխախոտի համար.
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր.
մոխրամաններ.
թքամաններ
ծխախոտի
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակներ.
ծխախոտի
քսակներ.
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար.
ծխամորճեր.
մուշտուկներ
սիգարների
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համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ.
ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ.
կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ.
արկղեր
սիգարների
համար.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ
ծխախոտի
համար.
ծխախոտատուփեր.
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար.
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների
համար
բերանի
ցողացիրներ.
նարգիլե.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար,
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու
նյութեր.
ծխախոտի
և
մելասի
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ
օգտագործման համար։
____________________
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(210) 20190567
(220) 27.03.2019
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1,
0026, AM
(540)

(511)
դաս 30. թխվածքաբլիթ. կոնֆետներ.
վաֆլիներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից
առավելապես խորիզով. կարամելներ. շոկոլադ.
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ.
պոմադկաներ. չոր թխվածքաբլիթ:
____________________

(210) 20190577
(220) 28.03.2019
(730) «Ալտերո» ՓԲԸ, Երևան, Կողբացի 1, բն.
73, AM
(540)

(210) 20190566
(220) 27.03.2019
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1,
0026, AM
(540)
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ:
____________________
(511)
դաս 30. թխվածքաբլիթ. կոնֆետներ.
վաֆլիներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից
առավելապես խորիզով. կարամելներ. շոկոլադ.
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ.
պոմադկաներ. չոր թխվածքաբլիթ:
____________________

(210) 20190620
(220) 02.04.2019
(730) Հայաստանի զարգացման նախաձեռնու
թյուններ բարեգործական հիմնադրամ, Երևան,
Մելիք Ադամյան 2/2, AM
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(540)

(511)
դաս 3. նշի օճառ. օճառներ. գործվածքների
երանգները վերականգնող օճառներ. օճառներ
սափրվելու համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու
դեմ. հոտազերծող օճառներ. հատով օճառներ
հարդարանքի համար. օճառներ քրտնելու դեմ.
հակամանրէային
օճառներ.
ախտահանող
օճառներ. բուժիչ օճառներ. շամպուններ.
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար
(ոչ բուժական խնամքի միջոցներ).
չոր
շամպուններ.
շամպուններ կենդանիների
համար (ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ). բուժիչ
շամպուններ. բուժիչ չոր շամպուններ. բուժիչ
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար.
ժել ատամների սպիտակեցման համար. ժելեր
մերսման համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. . մազերի
լավորակիչներ.
արդուզարդի
միջոցներ
քրտնելու դեմ (արդուզարդի պարագաներ).
ատամի մածուկներ. ատամի փոշիներ. ատամի
մածուկներ
բուժական.
կոսմետիկական
դիմակներ.
համպար
(պարֆյումերիա).
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի
համար. շրթներկ. բամբակե տամպոններ
կոսմետիկական նպատակների համար. մաշկը
սպիտակեցնող
կոսմետիկական
կրեմներ.
լաքեր եղունգների համար. լոսյոններ մազերի
համար. միջոցներ մազերը ներկելու համար.
պատրաստուկներ
մազերը
գանգրացնելու
համար. արհեստական թարթիչներ. կոսմե
տիկական միջոցներ թարթիչների համար.
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). կոսմետիկական
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ.
բամբակ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
կոսմետիկական
մատիտներ.
կոսմետիկական
կրեմներ.
եթերային
էսենցիաներ (բնահյութեր). եթերային յուղեր.
յուղեր
կոսմետիկական
նպատակների
համար. կոսմետիկական յուղեր. յուղեր, որոնք
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ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների
համար. հարդարանքի յուղեր. լոսյոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
հարդարանքի կաթ. կոսմետիկական միջոցներ
հոնքերի համար. օծանելիք. պատրաստուկներ
եղունգների խնամքի համար. պարֆյումերիային
արտադրանք.
կոսմետիկական
միջոցներ
մաշկը խնամելու համար. շրթներկեր կոսմետի
կական նպատակների համար. դիմափոշի.
մատիտներ հոնքերի համար. կոսմետիկական
ներկանյութեր. նշի կաթ կոսմետիկական
նպատակների
համար.
կոսմետիկական
միջոցներ
արևայրուքի
համար.
աղեր
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողների.
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու
համար.
պատրաստուկներ
ներկերը
հեռացնելու համար. գունազրկող միջոցներ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
կոսմետիկական
լոսյոններով
տոգորված
անձեռոցիկներ. կոսմետիկական միջոցներ
թարթիչները և հոնքերը ներկելու համար.
շերտիկներ
շնչառությունը
թարմացնելու
համար. փայլ շրթունքենրի համար. բալզամներ,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. արևապաշտպան պատ
րաս
տուկներ.
պատրաստուկներ
լոգանքի
համար
ոչ
բժշկական
նպատակների
համար.
դիմահարդարումը
հեռացնող
պատրաստուկներով տոգորված անձեռոցիկներ.
բուսական կոսմետիկական պատրաստուկներ.
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար,
ոչ
բժշկական
նպատակների
համար.
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար.
աչքի ժելային վիրակապեր կոսմետիկական
նպատակների համար.
դաս 7. աղբի, թափոնների մանրացման
մեքենաներ. աղբի, թափոնների խտացման
մեքենաներ.
պլաստմասսա
վերամշակելու
մեքենաներ.
դաս
9.
ֆլուորեսցենտող
(լուսածոր)
էկրաններ. պրոյեկցիոն էկրաններ. էկրաններ
(լուսանկարչություն). տեսաէկրաններ. համա
կարգիչների հիշողության բլոկներ. համա
կարգիչներ. համակարգիչների ստեղնաշարեր.
համակարգիչների կից սարքեր. մոնիտոր
ներ
(համակարգչային
սարքավորանք).
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«մկնիկ» տեսակի մանիպուլյատորներ (կից
սարքավորումներ). դյուրակիր համակարգիչներ.
Անձնական
դյուրակիր
համակարգիչներ.
պլանշետային
համակարգիչներ.
վրան
կրովի
համակարգիչներ.
հավելվածներ
համակարգչային ծրագրային ապահովման
համար (ներբեռնելի). բեռնվող գրաֆիկական
տարրեր բջջային հեռախոսների համար.
բջջային հեռախոսների համար բեռնվող
զգայապատկերներ. ներբեռնվող պատկերների
ֆայլեր.
Խաղային
բեռնվող
ծրագրեր
համակարգիչների համար. համակարգչային
գրառված ծրագրեր. վառոցքի համակարգերի
մարտկոցներ.
անոդային մարտկոցներ.
գալվանական
տարրերի
մարտկոցներ.
էլեկտրական
մարտկոցներ.
արևային
մարտկոցներ.
արևային
մարտկոցներ
էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար.
կուտակիչների
բանկաներ.
էլեկտրական
կուտակիչների պատյաններ. կուտակչային
մարտկոցների
խտաչափեր.
լիցքավորող
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար.
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար.
դաս 11. խուղակային վառարաններ.
վառարաններ
հացաբուլկեղենի
համար.
վառարաններ, բացառությամբ լաբորատոր
վառարանների. խոհանոցային վառարաններ
(ջեռոցներ). միկրոալիքային վառարաններ
(սնունդ պատրաստելու համար). բազմապրոֆիլ
կաթսաներ.
խոհանոցային
սալօջախներ.
սարքեր և տեղակայանքներ սննդամթերքի
ջերմային մշակման համար. գրիլի խոհանոցային
ապարատներ.
տաքացման
խոհանոցային
սարքեր.
էլեկտրական
շուտեփուկներ.
եփման էլեկտրական սալեր. օդաջեռուցիչներ
(կալորիֆերներ). ջեռուցման տեղակայանքներ.
եռացրած
ջրով
աշխատող
ջեռուցման
տեղակայանքներ.
ջեռուցման
կաթսաներ.
օդորակիչներ տրանսպորտային միջոցների
համար.
ջեռուցման-տաքացման
սարքեր,
որոնք աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային
վառելիքով. ջեռուցման էլեկտրական սարքեր.
կենտրոնական ջեռուցման ռադիատորներ.
կերակուրներ տաքացնելու հարմարանքներ.
օդորակիչներ.
ջեռուցման
ռադիատորներ.
արևային
ջերմային
հավաքիչներ
(ջեռուցում).
բարձեր
էլեկտրաջեռուցմամբ,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
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օգտագործվողների. ջեռուցման և հովացման
սարքեր տաք և սառը ըմպելիքներ բաշխելու
համար. էլեկտրական լամպեր. լուսատուներ.
լապտերներ հեծանիվների համար. լամպի
ապակիներ. գազալցված լամպեր. գնդաձև
թասակներ լամպերի համար. յուղային լամպեր.
պայթանվտանգ լամպեր. չինական լապտերներ.
էլեկտրական լամպեր տոնածառերի համար.
լուսամփոփներ.
փողոցային
լապտերներ.
լուսատուներ
ակվարիումների
համար.
հատակադիր լապտերներ. լամպերի կոթառ
ներ.
էլեկտրական
լամպերի
կոթառներ.
լամպանոթներ.
դաս 12.
սպորտային ավտոմոբիլներ
(ավտոմեքենաներ). ավտոմոբիլներ (ավտո
մեքենաներ) փոխադրման համար զանազան
նպատակներով. անվարորդ ավտոմեքենաներ
(ինքնավար
ավտոմեքենաներ).
մրցար
ռոբոտացված
շավային
ավտոմեքենաներ.
ավտոմեքենաներ.
աղբատար
ավտո
մեքենաներ. օդապարիկներ. ավտոբուսներ.
հետընթաց
ավտոբուսներ.
կատերներ.
բեռնատար ավտոմեքենաներ. ինքնաթիռներ
(օդանավեր).
լաստանավեր.
հեծանիվներ.
երկանիվ
սայլակներ.
քարշակներ
(տրանսպորտային միջոցներ). անդամալույծի
մեքենաներ
բազկաթոռներ.
մակույկներ.
գոլֆի
համար.
մանկական
անվտանգ
նստոցներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար. ավտոմոբիլ-սառնարաններ. վագոնսառնարաններ (երկաթուղային տրանսպորտ).
երկաթուղային վագոններ. մոտոցիկլետներ.
վագոն – ռեստորաններ. թռչող ապարատներ.
սահնակներ
(տրանսպորտային
միջոց
ներ).
մոպեդներ.
զբոսանավեր.
ձեռնա
սահնակներ
(ֆիննական
սահնակներ).
Սկուտերներ (տրանսպորտային միջոցներ).
մոտոռոլլեր.
սկուտերներ
սահմանափակ
հնարավորություններով
անձանց
համար.
հեռակառավարվող տրանսպորտային միջոցներ
ստորջրյա զննումների համար. փրկարարական
սահնակներ. առաքման դրոններ. ուղղաթիռներ.
ինքնահավասարակշռվող
տախտակներ.
ինքնահավասարակշռվող
էլեկտրական
ունիցիկլեր.
դաս 16. թուղթ. ազդագրեր, պլակատներ.
ալբոմներ. նկարներ. էստամպներ (փորա
գրանկարներ). փորագրանկարներ. նկարներ
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շրջանակված կամ չշրջանակված. լրագրեր.
պարբերական մամուլ. տոմսեր. բլոկնոտներ
(նոթատետրեր) նկարչության, գծագրության
համար.
բլոկնոտներ
(գրասենյակային
պիտույքներ). բրոշյուրներ. ասեղնագործության
նմուշներ
(սխեմաներ).
դրոշմակներ
(կնիքներ).
բլոկնոտներ
(նոթատետրեր).
քարտեր. թերթերով թղթեր (գրասենյակային
պիտույքներ). ստվարաթուղթ. թղթապանակներ
փաստաթղթերի
համար.
գրքեր.
թղթե
տոպրակներ.
կազմեր
(գրասենյակային
պիտույքներ).
գծանկարչական
տպագիր
նյութեր.
ծրարներ
(գրասենյակային
ապրանքներ).
փաթեթավորման
թուղթ.
գրենական պիտույքներ. խորհրդանշաններ
(թղթե կնիքներ). լուսանկարներ. կնիքներ
(գրասենյակային պարագաներ). արձանիկներ
պապիեմաշեից.
բլանկներ
(տպագրված).
գրաֆիկական վերարտադրություններ. գրա
ֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ.
փոստային բացիկներ. տպագիր արտադրանք.
տպագրական
հրատարակություններ.
փոստային
թուղթ.
բուկլետներ.
լուսա
փորագրանկարներ.
ամսագրեր
(պարբե
րական).
թղթե
կամ
պլաստմասսայե
տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ) փաթե
թավորելու
համար.
էջանիշներ
գրքերի
համար. շնորհավորական բացիկներ. սեղանի
թղթե
տակդիրներ.
տակդիր-գորգիկներ
աշխատասեղանի
համար.
փոստային
նամականիշներ. օրացույցներ. ստվարաթուղթ
փայտանյութից (գրասենյակային պիտույքներ).
թուղթ
փայտազանգվածից.
թղթե
կամ
ստվարաթղթե տուփեր. գրաֆինների թղթե
տակդիրներ. թղթե դրոշներ. վերականգնված
թաղանթանյութից
փափուկ
թերթեր
փաթեթավորման
համար.
թղթից
կամ
ստվարաթղթից
պիտակներ.
վիսկոզից
թերթեր փաթեթավորման համար. թղթե կամ
ստվարաթղթե ցուցանակներ. ինքնասոսնձվող
պիտակներ (գրասենյակային). երաժշտական
բացիկներ.
տեղեկագրեր.
թռուցիկներ
(գովազդային թերթիկներ). թղթե բաններներ.
ինքնահոս
գրիչներ.
գծանշիչ
գրիչներ
(գրասենյակային). մատիտներ. ավտոմատ
մատիտներ. ածխային մատիտներ. պաստելներ
(գունամատիտներ). սեղանի թղթե սփռոցներ.
սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ. սփռոցներ,
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բացառությամբ թղթից պատրաստվածների.
պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. բաններներ
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից.
ապարանջաններ գրենական պիտույքները
պահելու համար. անձնագրերի կազմեր.
դաս 18. այցեքարտերի թղթապանակներ.
պատյաններ անձրևի հովանոցների համար.
թիկնապայուսակներ.
արևի
հովանոցներ.
դրամապանակներ. տափակ ճամպրուկներ
փաստաթղթերի
համար.
տուրիստական
պայուսակներ.
կանացի
պայուսակներ.
ուղեպայուսակներ.
թղթապայուսակներ
(կաշե
գալանտերեա). պայուսակներ. կրեդիտ
քարտերի պատյաններ (դրամապանակներ).
այցեքարտերի
պատյաններ.
ուղեբեռների
հաշվեպիտակներ. ճամպրուկներ. տափակ
ճամպրուկներ.
անվավոր ճամպրուկներ.
պայուսակներ ալպինիստների համար. ծովափի
պայուսակներ. կռնապայուսակներ. սպորտային
պայուսակներ.
ուղեբեռի
տեսակավորման
համար հարմարեցվող պայուսակներ. թամբերի
հիմնակմախքներ.
դաս 21. խմոցներ (գուռեր). կերամաններ.
ջերմամեկուսիչ
տարողություններ
սննդա
մթերքի
համար.
ապակյա
սրվակներ
(անոթներ).
ոռոգման
հարմարանքներ.
հացի
ցնցուղներ
(այգեգործական).
կենցաղային զամբյուղներ. գնդաձև ապակե
տարողություններ
(անոթներ).
դույլեր.
թասեր (անոթներ). խոհանոցային սպասքի
հավաքակազմեր. կարագամաններ. կափա
րիչներ կարագամանների համար. գարեջրի
գավաթներ.
անոթներ
խմելու
համար.
ջերմամեկուսիչ տարողություններ ըմպելիքների
համար.
արկղեր
թղթե
անձեռոցիկներ
մատուցելու
համար.
օճառամաններ.
ճաշամաններ
(թասեր).
հյուսապատված
շշեր. ապակե խցաններ. ապակե գնդեր.
մեծ շշեր. թերմոսներ. սառեցնող անոթներ.
փոքրիկ ամաններ քացախի կամ յուղի համար.
կաբարե (սկուտեղներ ըմպելիքներ համար).
ջերմամեկուսիչ տարողություններ. ջրամաններ.
կաթսաներ.
կենցաղային
խեցեգործական
իրեր. կաղապարներ (խոհանոցային սպասք).
կոկտեյլի ձեռքով թափահարելու խառնիչներ.
բաժակներ
(անոթներ).
սկահակներ
(վազաներ) մրգերի համար. տակդիրներ
դանակների համար սեղանի սպասքավորման
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համար. կափարիչներ կճուճների համար.
բյուրեղապակյա ամանեղեն. կաղապարներ
սառույցի
համար.
ամանեղեն
սնունդը
ջերմամշակելու
համար.
խոհարարական
կաղապարներ. խոհանոցային տախտակներ
կտրատելու
համար.
զուգարանի
թղթի
բաշխիչներ. զուգարանի թղթի բաժանիչներ.
օճառի բաշխիչներ. սիֆոններ գազավորված
ջրի համար. սպասք համեմունքների համար.
բռնիչներ սպունգների համար. հախճապակյա
ամանեղեն.
ծաղկամաններ.
թավաներ.
կաղապարներ թխվածքի համար. եփելու
սպասք. սկուտեղ - ափսեներ բանջարեղենի
համար.
խոհանոցային
շերեփներ.
կենցաղային
սպասք.
հաց
կտրատելու
տախտակներ. ամանեղենի հավաքակազմով
պիտոյատուփեր զբոսախնջույքների համար.
տախտակներ արդուկելու համար. կենցաղային
թղթե սկուտեղներ. կավե կաթսայիկներ.
պղպեղամաններ. ճենապակյա ամանեղեն.
սկահակներ (վազաներ). օճառամաններ. կավե
ամանեղեն. աղբարկղեր. դույլեր սառույցի
համար. խոհանոցային քերիչներ. կենցաղային
կամ
խոհանոցային
տարողություններ.
աղցանամաններ.
աղամաններ.
սպասքա
կազմեր (սեղանի սպասք). սկուտեղներ.
թեյի սպասքակազմեր (սեղանի սպասք).
սառույց
և
սառույցով
ըմպելիքներ
պատրաստելու
մետաղական
անոթներ.
շաքարամաններ.
պնակներ.
ապուրաման.
սկահակներ
(վազաներ)
ճաշասեղանի
համար. գավաթիկներ. թրմելու թեյամաններ.
տնային պարագաներ հարդարանքի համար.
աղբանոթներ. սեղանի սպասք, բացառությամբ
դանակների, պատառաքաղների և գդալ
ների. գավաթներ. գեղարվեստական իրեր
ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց,
թրծակավից կամ ապակուց. ափսեներ. ապակե
արկղեր. ոչ էլեկտրական թեյամաններ. թեյը
թրմելու գնդիկներ. սուրճի սպասքակազմեր
(սեղանի սպասք). ջրամանների ոչ թղթե և ոչ
մանածագործվածքից տակդիրներ. կենցաղային
զամբյուղներ.
կենցաղային
սկուտեղներ.
կափարիչներ ամանների համար. ամանների
տակդիրներ (սեղանի սպասք). սափորներ
(կժեր).
խոհանոցային
տարողություններ.
խոհանոցային սպասք. խոհանոցային սպասք
սնունդ պատրաստելու համար. ոչ էլեկտրական
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սրճամաններ. սրվակներ. գարեջրի կափարիչով
գավաթներ. սպասք բուսական յուղի և քացախի
համար. փայտիկներ ուտելիս օգտագործելու
համար. ձողիկներ կոկտեյլների համար.
դանակներ թխվածքներ կտրելու համար
(խոհանոցային
պարագաներ).
բաժակներ
ըմպելիքների համար. գդալներ խառնելու համար
(խոհանոցի սպասք). զամբյուղների թղթերի
համար. ձողիկներ խմելու համար. ձողիկներ
համտեսելու համար. բազմակի օգտագործման
սառցե գնդիկներ. ունելիներ աղցանի համար.
սպասքի շերեփներ. պաղպաղակի գդալներ.
փոքրիկ խոզանակներ եղունգների համար.
հարդարանքի
խոզանակներ.
փոքրիկ
խոզանակներ հոնքերի համար. սափրվելու
վրձիններ.
դիմահարդարման
վրձիններ.
թարթիչների խոզանակներ.
դաս 25. բերետներ. բլուզներ. գլխարկներ.
գդակներ. տրիկոտաժեղեն. հագուստի օձիքներ.
կաշնեներ. թասակներ (գլխարկ). գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. շալեր.
սվիտերներ. պուլովերներ. շապիկներ (բլուզներ).
պլաստրոններ. հագուստ. բոլորագլխարկներ.
գլխարկներ. հանովի օձիքներ. ականջակալներ
(հագուստ). փողկապներ. վզպատներ. շարֆեր.
տրիկոտաժե հագուստ. գլխաշոր, որը ծածկում
է պարանոցը և ուսերը. գոգնոցներ (հագուստ).
համազգեստ.
գլխակապեր
(հագուստ).
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ).
կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. կրծքի գրպանի
թաշկինակներ. բազկապատներ. անջրանցիկ
հագուստ.
դաս 28. օղակներով խաղեր. խաղային
կոնստրուկտորներ. շաշկի (խաղ). շախմատ.
տնային խաղեր. խաղեր. կեգլի (խաղ).
տրիկտրակ. նարդի. սարքեր խաղերի համար.
սեղանի խաղեր. ջոյստիկներ տեսախաղերի
համար. շարժական խաղեր և խաղալիքներ,
որոնք ներառում են հեռահաղորդակցության
գործառույթներ.
դաս 31. ծառեր. ծառերի բներ. թփուտներ.
բնական ծաղիկներ. ծիլեր բուսաբանական
նպատակների համար. սերմեր տնկելու համար.
բույսեր. ծաղիկների սոխուկներ.
դաս 35. գովազդային նյութերի տարա
ծում.
գովազդային
նյութերի
առաքում.
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
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կերպման հարցերով. գովազդային տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ.
ռադիոգովազդ.
հեռուստագովազդ.
գովազդ
փոստով.
գովազդային
ֆիլմերի
արտադրություն.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով.
դաս 39. թափոնների փոխադրում և
պահում.
դաս 40. աղբի և թափոնների կրկնական
մշակում. թափոնների մշակում (վերամշակում).
աղբի և թափոնների ոչնչացում. աղբի
և թափոնների այրում. թափոնների և
վերամշակված
նյութի
տեսակավորում
(վերամշակում). թափոնների վերականգնում.
էներգիա արտադրելու ծառայություններ.
դաս 41. տեքստային նյութերի հրա
պարակում,
բացառությամբ
գովազդային
նյութերի.
կինոֆիլմերի
արտադրություն,
բացառությամբ գովազդային հոլովակների.
գրքերի
հրատարակում.
շոուների
արտադրություն. կոնֆերանսների կազմա
կերպում և անցկացում. վեհաժողովների
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
մշա
ցուցահանդեսների
կազմակերպում
կութային կամ կրթության նպատակներով.
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
կազ
գիտաժողովների
(սիմպոզիումների)
մա
կերպում
և
անցկացում.
գրքերի
և
պարբերականների առցանց հրապարակում.
լուսանկարչական
ռեպորտաժներ.
լուսա
նկարչություն.
միկրոֆիլմերի
ստեղծում.
համերգների կազմակերպում և անցկացում.
տեսագրությունների մոնտաժում. վարպետաց
դասերի
կազմակերպում
և
անցկացում
(ուսուցում).
մրցույթների
կազմակերպում
(ուսումնական կամ զվարճալի).
սպոր
կազմակերպում.
տային
մրցումների
թատերականացված ներկայացումներ. թանգա
րանների ծառայություններ (շնորհանդեսներ,
ցուցահանդեսներ).
գործնական
հմտու
թյունների
ուսուցում
(ցուցադրություն).
ծրագրերի
ժամանցային
հանդիպումների
կազմում. ձայնագրությունների ստուդիաների
ծառայություններ. մարզիչների, դասուսույցների
ծառայություններ
(ուսուցում).
կրթական
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում
և
անցկացում.
մասնագիտական
վերա
պատրաստում.
նոու-հաու
փոխանցում
(ուսուցում).
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դաս
42.խորհուրդներ
էներգիայի
խնայողության հարցերով.
դաս
44.
ջերմոցային
գազերի
արտանետումների վնասակար ազդեցության
նվազեցման նպատակով ծառերի տնկում.
դեկորատիվ - բնանկարային այգեգործություն.
այգեգործություն. ծաղկային հորինվածքների
կազմում.
բուծարանագետների
ծառայու
թյուններ. ծառերի վիրաբուժություն. լանդ
շաֆտային
դիզայն.
անտառազանգվածի
վերականգնում:
____________________

(210) 20190616
(220) 01.04.2019
(730) Արսեն Արտակի Ավետիսյան, Երևան, Ա.
Իոսիֆյան փ., տուն 7, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի,
օղի, հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20190626
(220) 02.04.2019
(730) Մարո Շահվերդյան, Երևան, Բաշինջաղյան
176, բն. 18, AM
(540)

(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություն:
____________________
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(210) 20190632
(220) 03.04.2019
(730) «Ռեսթ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արամի նրբ.,
շ. 5ա, բն. 9, AM
(540)

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

(210) 20190633
(220) 03.04.2019
(730) «Բրեվիս փրոփերթիս» ՍՊԸ, Երևան,
Դավիթ Անհաղթ փ., շ. 23/6, տարածք 52, AM
(540)

(511)
դաս
36.
տարածքների
տրամադրում:
____________________

վարձով
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(210) 20190636
(220) 03.04.2019
(730) Բազիլուր Թի Էքսփըրթ (ՓՎԹ) ԼԹԴ., LK
(540)

(511)
դաս 30. թեյ. մրգային և խոտաբույսային
թուրմեր և այլ առողջարար թեյեր (թուրմեր).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20190637
(220) 03.04.2019
(730) «Էնթերթեյնմենթ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան,
Ամիրյան 7/43, AM
(540)

(210) 20190635
(220) 03.04.2019
(730) Բազիլուր Թի Էքսփըրթ (ՓՎԹ) ԼԹԴ., LK
(540)

(511)
դաս 30. թեյ. մրգային և խոտաբույսային
թուրմեր և այլ առողջարար թեյեր (թուրմեր):
____________________

(511)
դաս 41. համակարգչային խաղերի ակումբ
ների ծառայություններ:
____________________
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(210) 20190638
(220) 03.04.2019
(730) «Գրանդ տոբակո»
Շահամիրյանների 22, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ.
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.
ծխախոտի
փոխարինիչներ
պարունակող
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
հեղուկ
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
էլեկտրոնային
սիգարետների
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ.
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար.
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր.
մոխրամաններ.
թքամաններ
ծխախոտի
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակներ.
ծխախոտի
քսակներ.
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար.
ծխամորճեր.
մուշտուկներ
սիգարների
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ.
ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ.
կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ.
արկղեր
սիգարների
համար.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ
ծխախոտի
համար.
ծխախոտատուփեր.
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար.
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների
համար
բերանի
ցողացիրներ.
նարգիլե.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
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ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու
նյութեր.
ծխախոտի
և
մելասի
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ
օգտագործման համար:
____________________

(210) 20190639
(220) 03.04.2019
(730) «Գրանդ տոբակո»
Շահամիրյանների 22, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ.
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.
ծխախոտի
փոխարինիչներ
պարունակող
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
հեղուկ
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
էլեկտրոնային
սիգարետների
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ.
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար.
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր.
մոխրամաններ.
թքամաններ
ծխախոտի
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակներ.
ծխախոտի
քսակներ.
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար.
ծխամորճեր.
մուշտուկներ
սիգարների
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ.
ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ.
կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ.
արկղեր
սիգարների
համար.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
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դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ
ծխախոտի
համար.
ծխախոտատուփեր.
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար.
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների
համար
բերանի
ցողացիրներ.
նարգիլե.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու
նյութեր.
ծխախոտի
և
մելասի
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ
օգտագործման համար:
____________________

(210) 20190640
(220) 04.04.2019
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Արթուր
Արևշատյան Լևոնի, Երևան, Սունդուկյան փ.,
տուն 58Ա, AM
(540)

(511)
դաս 14. արծաթյա զարդեր.
դաս 35. զարդերի վաճառք:
____________________

(210) 20190641
(220) 04.04.2019
(730) «Կամսար» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան
26/1, սենյակ 301, AM
(540)
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(511)
դաս 16. ամսագրեր (պարբերական).
դաս 33. թորման միջոցով
ստացված
ըմպելիքներ. գինիներ. բալի օղի. սպիրտային
ըմպելիքներ. գինի խաղողի չանչերից. մրգեր
պարունակող
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
դաս 35. արտաքին գովազդ. հյուրանոցային
գործունեության կառավարում. գովազդային
նյութերի տարածում. գովազդային տեքստերի
հրատարակում. գովազդ. հեռուստագովազդ.
ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային
ցանցում. գովազդային ֆիլմերի արտադրություն.
դաս 41. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ.
երաժշտական
արտադրանքի
թողարկում.
երաժշտության ստեղծագործում. զվարճու
թյունների ծառայություններ. զվարճությունների
կազմակերպում
հյուրերի
համար.
կինո
ֆիլմերի
արտադրություն,
բացառությամբ
գովազդային հոլովակների. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. ժամանցային
հանդիպումների
ծրագրերի
կազմում.
գործնական
հմտությունների
ուսուցում
(ցուցադրություն). գրքերի և պարբերականների
առցանց հրապարակում. մասնագիտական
վերապատրաստում. կինոֆիլմերի ստեղծում,
բացառությամբ գովազդայինների.
դաս
43.
բարերի
ծառայություններ.
հյուրանոցների
ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190642
(220) 04.04.2019
(730) «Կամսար» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան
26/1, սենյակ 301, AM
(540)
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(511)
դաս 16. ամսագրեր (պարբերական).
դաս 33. թորման միջոցով
ստացված
ըմպելիքներ. գինիներ. բալի օղի. սպիրտային
ըմպելիքներ. գինի խաղողի չանչերից. մրգեր
պարունակող
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
դաս 35. արտաքին գովազդ. հյուրա
նոցային
գործունեության
կառավարում.
հեռուստագովազդ.
գովազդային
նյութերի
տարածում.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ
համակարգչային
ցանցում.
գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն.
դաս 41. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ.
երաժշտական
արտադրանքի
թողարկում.
երաժշտության ստեղծագործում. զվարճու
թյունների ծառայություններ. զվարճությունների
կազմակերպում
հյուրերի
համար.
կինո
բացառությամբ
ֆիլմերի
արտադրություն,
գովազդային հոլովակների. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. ժամանցային
հանդիպումների
ծրագրերի
կազմում.
գործնական
հմտությունների
ուսուցում
(ցուցադրություն). գրքերի և պարբերականների
առցանց հրապարակում. մասնագիտական
վերապատրաստում. կինոֆիլմերի ստեղծում,
բացառությամբ գովազդայինների.
դաս
43.
բարերի
ծառայություններ.
հյուրանոցների
ծառայություններ.
ռեստո
րանների ծառայություններ:
____________________
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ըմպելիքներ. գինի խաղողի չանչերից. մրգեր
պարունակող
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
դաս 35. արտաքին գովազդ. հեռուստա
գովազդ. գովազդային նյութերի տարածում.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ.
ինտերակտիվ
գովազդ
համա
կարգչային ցանցում. գովազդային ֆիլմերի
արտադրություն.
դաս 41. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ.
երաժշտական
արտադրանքի
թողարկում.
երաժշտության ստեղծագործում. զվարճու
թյունների ծառայություններ. զվարճությունների
կազմակերպում
հյուրերի
համար.
կինո
ֆիլմերի
արտադրություն,
բացառությամբ
գովազդային հոլովակների. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. ժամանցային
հանդիպումների
ծրագրերի
կազմում.
գործնական
հմտությունների
ուսուցում
(ցուցադրություն). գրքերի և պարբերականների
առցանց հրապարակում. մասնագիտական
վերապատրաստում. կինոֆիլմերի ստեղծում,
բացառությամբ գովազդայինների:
____________________

(210) 20190645
(220) 04.04.2019
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM
(540)

(210) 20190643
(220) 04.04.2019
(730) «Կամսար» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան
26/1, սենյակ 301, AM
(540)

(511)
դաս 33. թորման միջոցով
ստացված
ըմպելիքներ. գինիներ. բալի օղի. սպիրտային
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(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա
մզուքներ
(էքստրակտներ).
գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպելիք
ներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար.
ջրեր
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված
ջուր պատրաստելու համար. լիթիումաջուր.
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան
ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուններ. լիմոնադներ.
գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր պատրաստելու համար. բանջա
րեղենի
հյութեր
(ըմպելիք).
օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղողի
չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
ալկոհոլային).
իզոտոնիկ
ըմպելիքներ.
ոչ
ալկոհոլային
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների
հիմքով
ըմպելիքներ).
հալվեվերայի
հիմքով
ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ. գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ.
սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի
փոխարինիչներից. պրոտեինով հարստացված
սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.
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
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եւ սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրից.
մրգեր
պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք).
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք):
____________________

(210) 20190651
(220) 04.04.2019
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM
(540)

(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ.
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.
ծխախոտի
փոխարինիչներ
պարունակող
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
հեղուկ
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթե
րային յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ.
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար.
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր.
մոխրամաններ.
թքամաններ
ծխախոտի
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակներ.
ծխախոտի
քսակներ.
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար.
ծխամորճեր.
մուշտուկներ
սիգարների
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
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ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ.
ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ.
կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ.
արկղեր
սիգարների
համար.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ
ծխախոտի
համար.
ծխախոտատուփեր.
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար.
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների
համար
բերանի
ցողացիրներ.
նարգիլե.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու
նյութեր.
ծխախոտի
և
մելասի
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ
օգտագործման համար:
____________________

(210) 20190652
(220) 04.04.2019
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM
(540)
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(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ.
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.
ծխախոտի
փոխարինիչներ
պարունակող
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
հեղուկ
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ.
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար.
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր.
մոխրամաններ.
թքամաններ
ծխախոտի
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակներ.
ծխախոտի
քսակներ.
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար.
ծխամորճեր.
մուշտուկներ
սիգարների
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ.
ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ.
կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ.
արկղեր
սիգարների
համար.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. խոնա
վարարներով տուփեր սիգարների համար.
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների
համար
բերանի
ցողացիրներ.
նարգիլե.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու
նյութեր.
ծխախոտի
և
մելասի
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ
օգտագործման համար:
____________________
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(210) 20190653
(220) 04.04.2019
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM
(540)

(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ.
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.
ծխախոտի
փոխարինիչներ
պարունակող
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
հեղուկ
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ.
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար.
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր.
մոխրամաններ.
թքամաններ
ծխախոտի
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակներ.
ծխախոտի
քսակներ.
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար.
ծխամորճեր.
մուշտուկներ
սիգարների
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ.
ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ.
կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ.
արկղեր
սիգարների
համար.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ
ծխախոտի
համար.
ծխախոտատուփեր.
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար.
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների
համար
բերանի
ցողացիրներ.
նարգիլե.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
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պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու
նյութեր.
ծխախոտի
և
մելասի
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ
օգտագործման համար:
____________________

(210) 20190657
(220) 04.04.2019
(730) ԷյԴիՓի, ԷլԷլՍի, US
(540)

(511)
դաս 9. համակարգչային ծրագրային
ապահովում, այդ թվում՝ բիզնեսի կառավարման,
հաշվապահության, աշխատավարձի, պարա
պուրդի
փոխհատուցման
կառավարման,
և
աշխատակիցների
աշխատաժամերի
հաճախումների հաշվառման, աշխատակիցների
լիզինգի, էլեկտրոնային առևտրի, մարդկային
ռեսուրսների և տաղանդների կառավար
ման, աշխատակիցների հավելավճարների
և կենսաթոշակների պլանավորման կառա
ապահո
վարման,
առողջապահական
վա
գրության և աշխատակիցների փոխհատուցման
ապահովագրության, ֆինան
սական կառա
վարման և տվյալների կառավարման համար
օգտագործման համակարգչային ծրագրային
ապահովում. համակարգչային սարքավորանք,
այդ
թվում՝
բիզնեսի
կառավարման,
հաշվապահության, բիզնեսի կառավարման,
հաշվապահության, աշխատավարձի, պարա
պուրդի
փոխհատուցման
կառավարման,
աշխատակիցների աշխատաժամերի և հաճա
խումների հաշվառման, աշխատակիցների
լիզինգի, էլեկտրոնային առևտրի, մարդկային
ռեսուրսների և տաղանդների կառավար
ման, աշխատակիցների հավելավճար
ների
և կենսաթոշակների պլանավորման կառա
վարման, առողջապահական ապահովագրու
թյան և աշխատակիցների փոխ
հա
տուցման
ապահովագրության, ֆինան
սական կառա
վարման
և
տվյալների
կառա
վարման
ոլորտներում գործատուների օգտա
գործման
համար
համակարգչային
սարքավորանք.
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էլեկտրոնային
ներբեռնվող
հրապարա
կումների,
ձայնագրությունների,
տեսա
նյութերի և մուլտիմեդիայի ծրագրավորում
բիզնեսի կառավարման, հաշվապահության,
աշխատավարձի,
պարապուրդի
փոխհա
տուցման կառավարման, աշխատակիցների
աշխատաժամերի
և
հաճախումների
հաշվառ
ման,
աշխատակիցների
լիզինգի,
էլեկտրոնային
առևտրի,
մարդկային
ռեսուրսների և տաղանդների կառավարման,
աշխատակիցների հավելավճարների և կենսա
թոշակների պլանավորման կառավարման,
առողջապահական
ապահովագրության
և
աշխա
տակիցների
փոխհատուցման
ապահովագրության, ֆինանսական կառա
վարման և տվյալների կառավարման ոլորտ
ներում:
դաս 35. բիզնեսի և մարդկային ռեսուրսների
վերլուծություն, խորհրդատվություն, տեղեկա
տվություն,
կառավարում,
պլանավորում
և
հետազոտություն.
խորհրդատվական
ծառայություններ աշխատակիցների աշխա
տանքի ընդունման, աշխատանքի ընդունման,
անձի վերաբերյալ տեղեկատվության ստուգում,
աշխատանքի
կատարման
կառավար
ման, փոխհատուցման և ժառանգորդության
կառավարման
ոլորտներում.
խորհրդա
տվական և հաշվառման ծառայություններ
աշխատակիցների
աշխատաժամերի,
ժամանակի, հաճախման, արձակուրդի և
աշխատանքից
հեռանալու
պլանավորման
ոլորտներում. աշխատավարձի հաշվառման,
վերամշակման և վճարման, կառավարման և
ղեկավարման ծառայություններ. տվյալների
մշակման
ծառայություններ.
հարցումների
անցկացման, հետազոտության և աուդիի
ծառայություններ՝
կապված
մարդկային
ռեսուրսների
և
աշխատակազմի
հետ.
աշխատակիցների
հավելավճարների
և
պարապուրդի հատուցումների հաշվառման,
կառավարման և ղեկավարման ծառայություններ.
վեբ-կայքի,
առցանց
հիմնապաշարի
և
ինտերնետ հարթակի տրամադրում բիզնեսի,
մարդկային ռեսուրսների, աշխատակիցների
հավելավճարների,
պարապուրդի
փոխ
հատուցման, աշխատակիցների աշխատանքի
ընդունման,
աշխատանքի
ընդունման,
աշխատանքի
կատարման
կառավարման,
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փոխհատուցման
և
ժառանգորդության
և
աշխատակիցների
աշխատաժամերի,
ժամանակի, հաճախման, արձակուրդի և
աշխատանքից
հեռանալու
պլանավորման
ոլորտներում.վերը ներկայացված ծառայու
թյունների վերաբերյալ տեղեկատվական և
խորհրդատվական ծառայություններ:
դաս 36. ապահովագրական խորհրդա
տվություն, հետազոտություններ, տեղեկա
տվություն, պլանավորում, ղեկավարում և
կառավարման ծառայություններ. ֆինանսական
խորհրդատվություն,
հետազոտություններ,
տվություն,
պլանավորում,
ղեկա
տեղեկա
վարում, կառավարում, և հաշվետվություն
ների
ծառայություններ.
գործատուներին
խորհրդատվության,
տեխնոլոգիական
և
տվյալների ծառայությունների տրամադրում
աշխատավարձի
հարկի
վճարման
և
համապատասխանության
ապահովման,
սական
օգուտների
կառավարման,
ֆինան
աշխատակիցների փոխհատուցման պահանջ
ների կառավարման ոլորտներում. աշխա
տակիցների
կենսաթոշակային
ֆոնդերի
կառավարում.
վեբ-կայքի,
առցանց
հիմնապաշարի
և
ինտերնետ
հարթակի
տրամադրում ապահովագրության, ֆինան
սական հարցերի և կենսաթոշակային ֆոնդերի
ոլորտներում:
դաս
41.կրթադաստիարակչական
և
ուսուցման
ծառայություններ,
այդ
թվում
ուսուցման
կրթադաստիարակչական
և
ծառայություններ
բիզնես
կառավարման,
հաշվապահության, աշխատավարձի կառա
վարման,
պարապուրդի
փոխհատուցման
կառավարման, աշխատակիցների աշխատա
ժամերի և հաճախումների հաշվառման,
աշխատակիցների լիզինգի, էլեկտրոնային
առևտրի,
մարդկային
ռեսուրսների
և
տաղանդի կառավարման, աշխատակիցների
հավելավճարների
և
կենսաթոշակային
պլանի
կառավարման,
առողջական
ապահովագրության
և
աշխատակիցների
փոխհատուցման
ապահովագրության,
կառավարման,
տվյալների
ֆինանսական
կառավարման, աշխատավարձի, հարկային
համապատասխանության, աշխատակիցների
աշխատաժամերի և հաճախումների հաշվառ
ման,
հավելավճարների
կառավարման,
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աշխատակիցների լիզինգի և աշխատակիցների
ուսուցման
ոլորտներում.
սեմինարների,
վարպետաց դասերի, դասերի, վեբինարների,
կոնֆերանսների,
առցանց
ուսուցման
և
հեռակա ուսուցման ծրագրերի կարգավորում,
կազմակերպում, անցկացում և ներկայացում.
գրքերի և պարբերականների հրատարակում.
առցանց,
ոչ
ներբեռնելի
էլեկտրոնային
հրատարակությունների, ձայնագրությունների,
տեսանյութերի և մուլտիմեդիայի ծրագրա
վորման տրամադրում բիզնես կառավարման,
հաշվապահության, աշխատավարձերի, պարա
պուրդի
փոխհատուցման
կառավարման,
աշխատակիցների աշխատաժամերի և հաճա
խումների հաշվառման, աշխատակից
ների
լիզինգի, էլեկտրոնային առևտրի, մարդկային
ռեսուրսների և տաղանդի կառավարման,
աշխատակիցների
հավելավճարների
և
կենսաթոշակային
պլանի
կառավարման,
աջաղջապահության
ապահովագրության
և
աշխատակիցների
փոխհատուցման
ապահովագրության, ֆինանսական, տվյալների
և աշխատավարձերի կառավարման, հարկային
համապատասխանության, աշխատակիցների
աշխատաժամերի և հաճախումների հաշվառ
ման,
հավելավճարների
կառավարման,
աշխատակիցների լիզինգի և աշխատակիցների
ուսուցման ոլորտներում:
դաս 42. համակարգչային տեխնիկայի և
ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում.
ծրագրային ապահովման թարմացում, վար
ձույթ, սպասարկում և կիրառում. ծրագրային
ապահովման աջակցման ծառայություններ.
ոչ ներբեռնելի ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում,
այդ թվում ծրագրային ապահովում բիզնես
կառավարման, հաշվապահության, աշխատա
վարձերի
մշակման
և
կառավարման,
պարապուրդի փոխհատուցման կառավար
ման, աշխատակիցների աշխատաժամերի և
հաճախումների հաշվառման, աշխատակիցների
լիզինգի, էլեկտրոնային առևտրի, մարդկային
ռեսուրսների և տաղանդի կառավարման,
աշխատակիցների
հավելավճարների
և
կենսաթոշակային
պլանի
կառավարման,
առողջապահական
ապահովագրության,
ֆինանսական և տվյալների կառավարման
օգտագործման
համար.
վեբ-կայքի
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տրամադրում,
որը
ունի
մարդկային
ռեսուրսների, ֆինանսական կառավարման,
աշխատակիցների աշխատանքի տեղավորման,
տվյալների կառավարման, աշխատավարձերի
և
փոխհատուցումների,
հավելավճարների
և
կենսաթոշակային
պլանների
և
ապահովագրության համար նախատեսված
տեխնոլոգիա. ամպային տեղնոլոգիաների
և առցանց, ոչ ներբեռնելի ծրագրային
ապահովման ծառայություններ մարդկային
ռեսուրսների, ֆինանսական կառավարման,
աշխատակիցների աշխատանքի տեղավորման,
հավաքագրման, տվյալների կառավարման,
հավելավճարների և կենսաթոշակների պլանի
և
ապահովագրության
ծառայությունների
ոլորտներում օգտագործման համար:
____________________

(210) 20190660
(220) 05.04.2019
(730) «Քուլ լայֆ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր փ. 19,
շ. 6, բն. 79, AM
(540)

(511)
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա.
կոմպոտ. ձու. կաթ և կաթնամթերք. մածուն.
մրգային դոնդող. սննդային դոնդող. մսային
դոնդող.
արյունախառն երշիկ. երշիկեղեն.
խոզապուխտ. կրոկետներ. բեկոն. Նրբերշիկ.
նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. նրբերշիկներ հոթդոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). աղը դրած
միս. խոզի սննդային ճարպ. ենթամթերքներ.
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ալգինատներ խոհարարական նպատակների
համար. լյարդ. խոզի միս. յակիտորի.
բուլգոգի (կորեական մսային ճաշատեսակ).
արգանակներ. բաղադրություններ արգանակ
պատրաստելու համար. արգանակի խտա
ծոներ. ապուրներ. բանջարեղենի ապուրներ.
բաղադրություններ ապուրներ պատրաստելու
համար. լյարդի պաշտետներ. մսի պահածոներ.
թեթև
նախուտեստներ
մրգերի
հիմքով.
պահածոյացված մրգեր. մրգային պահածոներ.
պահածոյացված հատապտուղներ. շաքարած
մրգեր. ջերմային մշակման ենթարկված
մրգեր. խուրմա. չամիչ. սառեցրած մրգեր.
մրգային աղցաններ. մրգակեղև. խնձորի
խյուս. կոճապղպեղի մուրաբա. մրգային
չիպսեր. սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր.
լոռամրգի խյուս. սննդի համար պատրաստված
ծաղկափոշի. մարմելադ (բացի հրուշակեղենից).
պտղամիս. կարտոֆիլի չիպսեր. կարտոֆիլի
յուղաբլիթներ. կարտոֆիլի փաթիլներ. պահա
ծոյացված
բանջարեղեն.
բանջարեղենի
պահածոներ. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն. բանջարեղենային աղցաններ.
տոմատի խյուս. տոմատի մածուկ. տոմատի
հյութ
սնունդ
պատրաստելու
համար.
չորացրած
բանջարեղեն.
պահածոյացված
սոխ. պահածոյացված սխտոր. թթու կաղամբ.
պահածոյացված ձիթապտուղ. մանր վարունգ
(թթու դրած). մանրաթթու. պահածոյացված
գետնասնկեր. դդմիկի խավիար. բադրիջանի
խավիար.
պահածոյացված
արտիճուկ.
սոխի օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ
խոհարարական
նպատակների
համար.
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի
հիմքով խմորագնդիկներ. չորացրած կոկոսի
ընկույզներ. մշակված ընկույզներ. ծեծած նուշ.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետացրած
ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածոյացված
ոսպ. պահածոյացված սոյայի հատիկներ
սննդի համար.
պահածոյացված սիսեռ.
պահածոյացված լոբազգիներ. սոյայի շոռ.
թահինի (մածուկ քնջութի հատիկներից). հումուս
(ածիկա սիսեռից). տապակած ջրիմուռներ.
սոյայի կաթ. այվար (պահածոյացված պղպեղ).
Աարևածաղկի մշակված սերմեր. մշակված
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվեվերա.
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դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ. տապիոկա և սագո.
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց.
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ.
շաքար. մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ. սոուսներ
(համեմունք).
համեմունք.
սառույց.
հաց
անխաշ խմորից. թխվածքաբլիթ. ածիկային
գալետներ. ամոքահունց բուլկիներ. հրուշա
կեղեն
քաղցր
խմորից.
առավելապես
խորիզով.
հացահատիկային արտա
դրանք.
նշակարկանդակներ.
եգիպտացորենի
փա
թիլներ. ադիբուդի. պաղպաղակ. նրբա
բլիթներ.
քաղցրաբլիթներ.
ալյուրից
պատրաստված ուտելիքներ. կետչուպ (սոուս).
կակաոյով
և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով
և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային
ըմպելիք
ներ.
մակարոններ.
աղացած
եգիպտացորեն.
բոված
եգիպտացորեն.
լապշա (արիշտա). կուտապներ. սենդվիչներ.
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պուդինգ
(քաղցրակուտապ).
պիցաներ.
ռավիոլի. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային
կարկանդակներ).վերմիշել. կուլեբյակա մսով
(կերակուր).
պաշտետով
կարկանդակներ.
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. մանրացված
վարսակ. մաքրված վարսակ. մթերք վարսակի
հիմքով. վարսակի փաթիլներ. սուրճի հիմքով
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ.
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. փաթիլներ
(հացահատիկային արտադրանք). տոմատի
սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգային
դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային
բլիթներ. սառեցրած յոգուրտ (սննդային
սառույց). գարնանային ռուլետ. տորտիլաներ.
թաբուլե. հալվա. հացահատիկների հիմքով
թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. արիշտայի
(լապշայի) հիմքով ճաշատեսակներ. զնարակ
ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի համար.
շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր
(հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր (սոուսներ).
մարինադներ.
չիզբուրգեր
(սենդվիչներ).
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու
համար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
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խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկ
ներ մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բրնձե խմոր
խոհարարական նպատակների համար. հացին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. հոթ-դոգ
սենդվիչներ.
մշակված
սերմնահատիկներ
որպես համեմունք օգտագործելու համար.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում).
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. զվարճությունների կազմակերպում
հյուրերի համար. կրկեսային կատարումների
ներկայացում. մրցույթների կազմակերպում
(ուսումնական կամ զվարճալի). ֆիզիկական
դաստիարակություն. հանգստի կազմակերպում.
կրթադաստիարակչական
ծառայություններ.
կինոֆիլմերի արտադրություն. բացառությամբ
գովազդային հոլովակների. երաժշտասրահ
ների
ներկայացումներ.
նվագախմբերի
ծառայություններ. շոու ծրագրեր. ակումբների
ծառայություններ (զվարճություն կամ կրթու
թյուն). կոլոքվիումների կազմակերպում և
անցկացում. կոնֆերանսների կազմակերպում
և անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների)
կազմակերպում և անցկացում. սեմինարների
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողովների
(սիմպոզիումների) կազմակերպում և անց
կացում.
դիսկոտեկների
ծառայություններ.
տեղեկատվություն
կրթության
հարցերով.
քննությունների անցկացում. տեղեկատվություն
զվարճության հարցերով. ցուցահանդեսների
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության
նպատակներով. առողջության ակումբների
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնեսմարզումներ).
հանգստի
բազաների
ծառայություններ
(զվարճություններ).
թատերականացված ներկայացումներ. կինո
տրամա
դահլիճների
ծառայությունների
դրում.
մանկապարտեզներ
(կրթություն).
կազմակերպում.
սպորտային
մրցումների
ժամանցային
հանդիպումների
ծրագրերի
կազմում.
գործնական
հմտությունների
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ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ).
ձայնագրությունների
ստու
դիաների ծառայություններ. տեղեկատվու
թյուն
հանգստի հարցերով. տեսաֆիլմերի վարձույթ.
սպորտային ճամբարների ծառայություն
ներ.
սպորտային միջոցառումների ժամկետների
պլանավորում.
վարպետաց
դասերի
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում).
գեղեցկության մրցույթների կազմակերպում.
կրկնօրինակում. պարահանդեսների կազմա
կերպում. ներկայացումների կազմակերպում
(իմպրեսարիոների ծառայություններ). սցե
նարներ գրելու ծառայություններ. բացառու
թյամբ գովազդայինից. տեսագրությունների
մոնտաժում.
կարաոկե
ծառայություններ.
երաժշտության
ստեղծագործում.
մասնա
(խորհուրդներ
գիտական
կողմնորոշում
կրթության
կամ
ուսուցման
հարցերով).
համերգների կազմակերպում և անցկացում.
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում
ժամանցի
նպատակով.
մարզիչների.
դասուսույցների ծառայություններ (ուսուցում).
դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. մասնա
գիտական վերապատրաստում. խաղալիքների
վարձույթ. խաղասարքերի վարձույթ.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում.
առաքում. մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. քեմ
պինգների ծառայություններ. Ճաշարանների
ծառայություններ հիմնարկներում կամ ուսում
նական հաստատություններում. ժամանակավոր
բնակատեղերի վարձակալում. հյուրանոցների
ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայու
թյուններ. ինքնասպասարկման ռեստորանների
ծառայություններ. խորտկարանների. բարերի
ծառայություններ. հանգստի հիմնապաշարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
սեղանի
սպիտակեղենի
և
կահույքի,
ամանեղենի վարձույթ. սենյակների. դահլիճ
ների վարձակալում հավաքների համար.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ.
խմելու
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. մթերքից
խոհարարական
արձանիկների
ստեղծում.
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ:
____________________
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(210) 20190665
(220) 05.04.2019
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM
(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ.
ջրիմուռների
սննդային
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ).
դոնդող.
սննդային
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս).
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային
կրեմ.
ձվի
սպիտակուց.
արյունախառն
երշիկ.
արգանակներ.
բաղադրություններ
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար.
պահածոյացված
մրգեր.
երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ.
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր
վարունգ
(թթու
դրած).
պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն.
չորացրած
բանջարեղեն.
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք).
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ.
անկենդան
խեցգետնանմաններ.
խուրմա.
կաթ.
անկենդան
խեցգետիններ.
ձկան
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային
մշակման
ենթարկված
մրգեր.
մրգային
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար.
յուղային
խառնուրդներ
բուտերբրոդների
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ
(անկենդան).
եգիպտացորենի
սննդային
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից.
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ.
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ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ.
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ).
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք.
լանգուստներ
(անկենդան).
բեկոն.
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ
(բացի հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ.
միդիաներ
(խեցեմորթներ)
անկենդան.
կակղամորթներ
անկենդան.
արմավենու
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի
սննդային
յուղ.
սննդային
ոսկրայուղ.
պեկտիններ խոհարարական նպատակների
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ.
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի
սննդային
ճարպ.
մրգային
աղցաններ.
անկենդան
սարդինա
ձուկ.
սաղմոն
(անկենդան).
կենդանական
սննդային
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի
հյութ
սնունդ
պատրաստելու
համար.
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ.
պահածոյացված
գետնասնկեր.
ընտանի
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ.
ձկան
հիմքով
սննդամթերք.
մրգային
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար
պատրաստված
ծաղկափոշի.
սղոցաձև
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված
ձուկ.
պահածոյացված
միս.
մանր
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս.
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ.
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ.
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ),
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ).
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի
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թիթեռների
հարսնյակներ.
բանջարեղենի
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ.
կարտոֆիլի
փաթիլներ.
խնձորի
խյուս.
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի
հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից).
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ.
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված բանջա
րեղենների հիմքով). սոյայի կաթ. կաթնային
կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված պղպեղ).
արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան մուսեր.
ոչ
ալկոհոլային
էգ-նոգ.
բանջարեղենի
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվեվերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտ
ներ խոհարարական նպատակների համար.
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից).
խտացրած
կաթ.
թթվասեր
(թթվեցրած
(կաթնաթթվային
սերուցք).
արաժան
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար.
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ
խոհարարական նպատակների համար. նշի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի
փոշի*. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ.
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ.
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել.
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակ
ների համար. սառեցումով չորացրած միս.
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ.
սառեցումով
չորացրած
բանջարեղեն.
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս).
էսկամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ).
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված
քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով
հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով
խմորագնդիկներ.
նրբերշիկներ
հոթդոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ
փայտիկների վրա (կորնդոգեր). սոյայի ձեթ
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սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար.
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ).
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած
մրգային խմոր. յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերակուր).
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպելիք
ներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար.
ջրեր
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված
ջուր պատրաստելու համար. լիթիումաջուր.
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան
ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուններ. լիմոնադներ.
գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
համար.
գարեջուր
պատրաստելու
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղողի
չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
ալկոհոլային).
իզոտոնիկ
ըմպելիքներ.
ոչ
ալկոհոլային
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների
հիմքով
ըմպելիքներ).
հալվեվերայի
հիմքով
ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ. գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ.
սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի
փոխարինիչներից. պրոտեինով հարստացված
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սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
եւ սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրից.
մրգեր
պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք).
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք):
____________________

(210) 20190670
(220) 08.04.2019
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Ավետիս
Խաչատրյան
Արտեմի,
Կոտայքի
մարզ,
Աբովյան 4-րդ մկրշ. շ. 62, բն. 23, AM
(540)

(511)
դաս 28. խաղալիքներ ընտանի կենդա
նիների համար. ճոճաձիեր. Խաղալիքներ.
կառուցելու
խորանարդիկներ.
խաղալիք
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ատրճանակներ.
չխչխկաններ
(խաղալիք
ներ). շարժական մասերով խաղալիքներ.
թավշյա
խաղալիքներ.
ավտոմեքենաներ
(խաղալիքներ). տրանսպորտային միջոցներ
(խաղալիքներ). ռադիոկառավարվող խաղալիք
մեքենաներ.
փոքրամասշտաբ
հավաքովի
մոդելներ. մոդելներ, մանրակերտներ. դրոններ
(խաղալիքներ).
խաղալիքներ
ռոբոտներ.
շարժական խաղեր, որոնք ներառում են
հեռահաղորդակցության գործառույթներ:
____________________

(210) 20190671
(220) 08.04.2019
(730) «Յու թրավել» ՍՊԸ, Երևան, Նորաշեն
թղմ., շ. 24, բն. 66, AM
(540)

(511)
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա
շրջիկների
համար.
տրանսպորտային
ծառայություններ. ճանապարհորդական շրջա
գայու
թյունների
համար
փոխադրումների
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումներ.
ճանապարհորդությունների
տոմսերի
ամրա
գրում.
ճանապարհորդների
փոխա
դրում.
վարորդների
ծառայություններ.
տրանսպորտային միջոցների ամրագրում.
ավտոբուսների
վարձույթ.
ճանապար
հորդության
երթուղու
վերաբերյալ
տեղեկատվության
տրամադրում.
երրերոդ
անձանց համար ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում
առցանց
հավելվածների
միջոցով:
____________________

(210) 20190672
(220) 08.04.2019
(730) «Նուշիկյան ասոցիացիա» ՍՊԸ, Երևան,
Հյուսիսային պողոտա 1շ., գրասենյակ 29, AM
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(210) 20190677
(220) 08.04.2019
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE
(540)

(511)
դաս 35. վաճառք:
____________________

(210) 20190673
(220) 08.04.2019
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(540)

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

(210) 20190674
(220) 08.04.2019
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(540)

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

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

(210) 20190678
(220) 08.04.2019
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, մանկական սնունդ.
սննդային
հավելումներ
մարդկանց
և
կենդանիների
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
____________________
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(210) 20190679
(220) 08.04.2019
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE
(540)

(210) 20190681
(220) 08.04.2019
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE
(540)

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

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

(210) 20190680
(220) 08.04.2019
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE
(540)

(210) 20190682
(220) 08.04.2019
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE
(540)

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

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, մանկական սնունդ.
սննդային
հավելումներ
մարդկանց
և
կենդանիների
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
____________________
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(210) 20190685
(220) 08.04.2019
(730) Արման Արուջյան, Արարատի մարզ, գ.
Տափերական, Շահումյան փ., բարակ 1/5, AM
(540)

(511)
դաս 14. ոսկերչական իրեր. կախազարդեր.
մեդալիոններ և արծաթյա իրեր (զարդեր).
դաս 35. առցանց առևտուր և մարքեթինգ.
ծրագրային ապահովման շրջանակներում.
մանրածախ առևտրի առցանց ծառայություններ:
____________________

(210) 20190686
(220) 09.04.2019
(730) «Հելթի ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացի
33, AM
(540)

(511)
դաս 5. սննդային հավելումներ. բուժիչ թեյեր.
խոտային թեյեր բժշկական նպատակների
համար.
դաս 29. կակաոյի սննդային յուղ. կակաոյի
սննդային յուղ հիմքով (բույսերով).
դաս 30. թեյեր. դոշաբ. չիչխանի օշարակ.
սոչի ծառի կոներից մեղր:
____________________

(210) 20190697
(220) 09.04.2019
(730) Արամ Թումասյան, Երևան, Թումանյան
23, AM

05/1
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(540)

(511)
դաս 30. նշով խմոր. անուշաբույր պատրաս
տուկներ սննդի համար. թխվածքաբլիթ.
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. հրուշա
կեղեն
քաղցր
խմորից,
առավելապես
խորիզով. նշակարկանդակներ. քաղցրավենիք.
նրբաբլիթներ.
բնական
քաղցրացնող
նյութեր. քաղցրաբլիթներ. սննդային ալյուր.
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. խմորի
մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն).
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց
խմոր հրուշակեղենի համար. խմորիչներ.
մակարուն (նշով թխվածք). մեղր. պաստեղներ
(հրուշակեղեն).
խմորեղեն
(ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րա
րական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի
փոխարինիչներ).
հրուշակեղեն
նշի հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի
հիմքով. բուրավետարարներ սննդի համար,
բացառությամբ եթերային յուղերի. փաթիլներ
(հացահատիկային
արտադրանք).
եփած
կրեմ.
մրգային
դոնդող
(հրուշակային).
գարնանային ռուլետ. տորտիլաներ. հալվա.
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի
համար. շոկոլադային մուսեր. աղանդերային
մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր
(սոուսներ).
պատրաստի
խմոր.
խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
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խմորի գնդիկներ). շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված
զարդարանքներ
տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). հացին քսվող
սնունդ շոկոլադի հիմքով. ալյուրի հիմքով
խմորագնդիկներ.
հայելային
մակերեսով
քաղցրաշերտ (ջնարակ). չորահաց. լոմպոր
(կարտոֆիլի
հիմքով
բլիթիկներ).
զեֆիր
(հրուշակեղեն).
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ. տորթերի
ձևավորում.
անձնական
խոհարարի
ծառայություններ. սննդի ձևավորում:
____________________

(210) 20190698
(220) 09.04.2019
(730) Արամ Թումասյան, Երևան, Թումանյան
23, AM
(540)

05/1

ՄԱՍ
№ 1

թյուննոս (անկենդան). լյարդ. ձկան հիմքով
սննդամթերք.
սղոցաձև
ծովամորեխներ
(անկենդան).
պահածոյացված
ձուկ.
պահածոյացված միս. մանր ծովախեցգետիններ
(անկենդան). խոզի միս. ձկան պահածոներ.
մսի պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ.
սառեցումով չորացրած միս.
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ. տորթերի
ձևավորում.
անձնական
խոհարարի
ծառայություններ. սննդի ձևավորում:
____________________

(210) 20190699
(220) 09.04.2019
(730) Հեղինե Մերուժանի Մանուկյան, Երևան,
Արգիշտի 7/4, բն. 122, AM
(540)

(511)
դաս 30. պիցաներ.
դաս 43. պիցերիաների ծառայություններ:
____________________

(511)
դաս
29.
երշիկեղեն.
անկենդան
նմաններ.
անկենդան խեցգե
խեցգետնա
տիններ. ձկան սուկի. միս. անկենդան
ձուկ. մսային դոնդող. որսամիս. յուղային
խառնուրդներ
բուտերբրոդների
համար.
անկենդան
ծովատառեխ.
օմարներ
(անկենդան). անկենդան ոստրեներ. ձկան
սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. լանգուստներ
(անկենդան). բեկոն. սննդային ոսկրածուծ.
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. լյարդի
պաշտետներ. նրբերշիկ. աղը դրած միս. խոզի
սննդային ճարպ. անկենդան սարդինա ձուկ.
սաղմոն (անկենդան). կենդանական սննդային.

(210) 20190701
(220) 10.04.2019
(730) Վարսենիկ Գրիգորյան, ՀՀ, ք. Գավառ,
Դաշտոյան փողոց, 27 շ., բն. 15, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. մասնա
վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի:
____________________
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(210) 20190702
(220) 10.04.2019
(730) Նատալյա Ռոտենբերգ, RU
(540)
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(210) 20190710
(220) 10.04.2019
(730) «Կամսար» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան
26/1, սենյակ 301, AM
(540)

(511)
դաս 41. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ.
երաժշտական
արտադրանքի
թողարկում.
երաժշտության ստեղծագործում:
____________________

(511)
դաս 30. քաղցրավենիք. հրուշակեղեն.
կոնֆետներ. շոկոլադ. կարամել.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. մասնա
վորապես՝ խաղողի հումքից թորմամբ ստացված
խմիչքներ. կոնյակ. բրենդի. վիսկի. գինի:
____________________

(210) 20190703
(220) 10.04.2019
(730) Վառլամ Հակոբի Հակոբյան, Երևան,
Իսրայելյան 21, բն. 14, AM
(540)

(210) 20190712
(220) 10.04.2019
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան,
Եր. Քոչարի 27/25, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների
ծառայություններ.
ինքնա
սպասարկման
ռեստորանների
ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20190713
(220) 10.04.2019
(730) «Էլիտ դելյուքս» ՍՊԸ, Երևան, Ներքին
Չարբախ փ. 3, տուն 20, AM
(540)

(511)
դաս 33. օղի:
____________________

(511)
դաս 30. խմորիչներ:
____________________
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(210) 20190716
(220) 11.04.2019
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, AM
(540)

(511)
դաս 29. մուրաբաներ. ջեմեր. կոմպոտներ.
չրեր. պահածոյացված մրգեր. ջերմային
մշակման ենթարկված մրգեր. սառեցրած
մրգեր.
պահածոյացված
բանջարեղեն.
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած
բանջարեղեն.
պահածոյացված
հատապտուղներ.
դաս 30. թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ։
____________________

(210) 20190717
(220) 11.04.2019
(730) «Թեսթի լանչ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս
1-ին նրբ., տուն 18, AM
(540)
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(540)

(511)
դաս 6. արկղեր սովորական մետաղներից.
մետաղական բունկերներ:
____________________

(210) 20190719
(220) 11.04.2019
(730)
«Բալկանիմպեքս»
Բաղրամյան 6/3, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս 3. մազի ներկ:
____________________

(210) 20190720
(220) 11.04.2019
(730) Արմեն Բալայան, Երևան, Ջրվեժ, Մայակ
թաղ., 31 շ., բն. 31, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ):
____________________

(511)
դաս 14. ձեռքի ժամացույցներ.
դաս 35. վաճառք:
____________________

(210) 20190718
(220) 11.04.2019
(730) «Պրոֆդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի
խճ. 47/7, AM

(210) 20190722
(220) 11.04.2019
(730) Վարդան Սամվելի Ժամհարյան, Երևան,
Բաբաջանյան 27, բն. 35, AM
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(210) 20190725
(220) 11.04.2019
(730) «Հոմլենդ ֆուդս» ՍՊԸ, Երևան, Բրյուսովի
փ., շ. 165ա, բն. 5, AM
(540)

(511)
դաս 3. օծանելիք.
դաս 35. օծանելիքների մանրածախ
վաճառք:
____________________

(210) 20190724
(220) 11.04.2019
(730) «Սլիփի» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի պող.
18/5, AM
(540)

(511)
դաս 5. մանկական սնունդ.
դաս 25. մանկական հագուստ:
____________________

(210) 20190727
(220) 11.04.2019
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM
(540)

(511)
դաս 10. քնաբեր բարձիկներ.
դաս 20. բարձեր. գլխի դիրքավորման
բարձեր մանուկների համար. բազմոցի բարձեր.
ներքնակներ. ծղոտե ներքնակներ. փչովի
ներքնակներ, բացառությամբ բժշկականի.
ճամբարային (տուրիստական) անկողնային
պարագաներ.
դաս 22. փետուր անկողնային պարագա
ների լցման համար. անկողնու ծածկոցներ.
անկողնու սպիտակեղեն. ներքնակերեսներ.
խտակտավ (վուշե գործվածք).
դաս 24. անկողնու թղթե ծածկոցներ.
խտակտավ ներքնակների համար:
____________________

(511)
դաս 33. գինիներ. բրենդի. օղի:
____________________

(210) 20190728
(220) 11.04.2019
(730) «Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբ» հասա
րա
կական
կազմակերպություն,
Երևան,
Ծիծեռնակաբերդի խճ. 4/7, AM
(540)
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(511)
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում).
զվարճությունների կազմակերպում հյուրերի
համար.
մրցույթների
կազմակերպում
(ուսումնական կամ զվարճալի). ֆիզիկական
դաստիարակություն. ժամանցի օբյեկտների
տրամադրում. մարմնամարզության ուսուցում.
սպորտային
սարքերի
տրամադրում.
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն
կամ կրթություն). կոնֆերանսների կազմա
կերպում և անցկացում. վեհաժողովների
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
տեղեկատվություն
կրթության
հարցերով.
քննությունների անցկացում. տեղեկատվություն
զվարճության
հարցերով.
առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնես-մարզումներ). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում.
սպորտային
սարքավորումների
վարձույթ,
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների.
մարզադաշտերի սարքավորումների վարձույթ.
սպորտային ճամբարների ծառայություններ.
սպորտային միջոցառումների ժամկետների
պլանավորում.
կրթության
գիշերօթիկ
դպրոցներ. վարպետաց դասերի կազմակերպում
և անցկացում (ուսուցում). թենիսի կորտերի
վարձույթ. լուսանկարչություն. տեսագրում.
տոմսերի
բաշխման
ծառայություններ
(զվարճանք,
ժամանց).
համերգների
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային
հրապարակների
վարձույթ.
անհատական
մարզիչների ծառայություններ. ֆիթնես-դասերի
անցկացում. դպրոցների կողմից մատուցվող
կրթական ծառայություններ. կրթական ոչ
վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և
անցկացում:
____________________

(210) 20190729
(220) 11.04.2019
(730) «Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբ» հասա
րակական
կազմակերպություն,
Երևան,
Ծիծեռնակաբերդի խճ. 4/7, AM
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(540)

(511)
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում).
զվարճությունների կազմակերպում հյուրերի
համար. մրցույթների կազմակերպում (ուսում
նական
կամ
զվարճալի).
ֆիզիկական
դաստիարակություն. ժամանցի օբյեկտների
տրամադրում. մարմնամարզության ուսուցում.
սպորտային
սարքերի
տրամադրում.
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն
կամ կրթություն). կոնֆերանսների կազմա
կերպում և անցկացում. վեհաժողովների
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
տեղեկատվություն
կրթության
հարցերով.
քննությունների անցկացում. տեղեկատվություն
զվարճության
հարցերով.
առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնես-մարզումներ). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում.
սպորտային
սաքավորումների
վարձույթ,
բացառությամբ
տրանսպորտային
միջոց
ների. մարզադաշտերի սարքավորումների
վարձույթ. սպորտային ճամբարների ծառայու
թյուններ.
սպորտային
միջոցառումների
ժամկետների
պլանավորում.
կրթության
գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց դասերի
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում).
թենիսի կորտերի վարձույթ. լուսանկարչու
թյուն.
տեսագրում.
տոմսերի
բաշխման
ծառայություններ
(զվարճանք,
ժամանց).
համերգների կազմակերպում և անցկացում.
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ
(ուսուցում).
սպորտային
հրապարակների
վարձույթ.
անհատական
մարզիչների
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ծառայություններ. ֆիթնես-դասերի անցկացում.
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական
ծառայություններ. կրթական ոչ վիրտուալ
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում:
____________________

(210) 20190730
(220) 12.04.2019
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Աստղիկ
Գալստյան Անտոնի, ք. Վաղարշապատ, Սուրբ
Մովսես Խորենացի փ., շ. 28, բն. 5, AM
(540)

(511)
դաս 10. որովայնային գոտիներ. ենթա
որովայնային
գոտիներ.
որովայնային
իրանակալներ.
բժշկական
ներքնակներ
ծննդաբերության
համար.
լսողական
ապարատներ թույլ լսողություն ունեցողների
համար.
լսափողակներ.
վիրաբուժական
սեղմիչներ. բժշկական ասեղներ. ասեղներ
կարեր
դնելու
համար.
արգանդային
(հեշտոցային) օղակներ. տաք օդի թերապևտիկ
ապարատներ. տաք օդի թրթռիչներ բժշկական
նպատակների համար. տակը դնելու մոմլաթներ
հիվանդանոցային մահճակալների համար.
սավաններ անպահությամբ տառապող
ների
համար.
փողաձողեր
(կաթետերներ).
ռադիումային
խողովակներ
բժշկական
նպատակների համար. մանկական ատամնա
օղակներ.
ոսկրաբուժական
վիրակապեր
հոդերի համար. վիրաբուժական սևեռա
թիթեղներ. ձգուն (էլաստիկ) կալանդներ.
գալվանական գոտիներ բժշկական նպա
տակների համար. ռենտգենյան ապարատներ
բժշկական նպատակների համար. սանիտա
րահիգիենիկ
տակադիր
պետքանոթներ.
տակադիր
պետքանոթներ
բժշկական
նպատակների
համար.
մանկաբարձական
գործիքներ
անասնաբույժների
համար.
մանկական
սննդի
շշեր
ծծակներով.
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վիրաբուժական դանակներ. հերձադանակներ.
ոտնամաններ
բժշկական
նպատակների
համար.
վիրաբուժական
ընդարձակիչներ.
թքամաններ բժշկական նպատակների համար.
աղելարեր.
անվավոր
պատգարակներ
հիվանդների համար. պատգարակներ հիվանդ
ների
համար.
ոսկրաբուժական
իրեր.
կալանդներ ճողվածքների համար. կոշիկների
սուպինատորներ
(վերհակիչներ).
զսպա
շապիկներ. կանյուլներ (փողակներ). ձեռնոցներ
բժշկական նպատակների համար. հարմա
րանքներ մարմնի խոռոչները լվանալու համար.
գոտիներ բժշկական նպատակների համար.
կալանդներ հղիների համար. ոսկրաբուժական
գոտիներ.
ատամնաբույժի
բազկաթոռներ.
ամորձատման
աքցաններ.
էլեկտրական
բարձիկ-ջեռոցներ բժշկական նպատակների
համար.
ոսկրահարդար
կոշիկներ.
արհեստական ատամներ. վիրաբուժական
սպունգներ. վիրաբուժական ապարատուրա և
գործիքներ. պայուսակներ բժշկական գործիք
ների հավաքածուներով. վիրաբուժական թելեր.
ապարատուրա
անզգայացման
համար.
վիրաբուժական մկրատներ. ջերմաէլեկտրա
կան ճնշակներ (վիրաբուժական). ճնշակներ
(վիրաբուժական). կաթոցիչներ բժշկական
նպատակների
համար.
հարմարանքներ
կոշտուկները կտրելու համար. կոսմետիկական
մերսման սարքեր. բարձիկներ բժշկական
նպատակների համար. վիրաբուժական կտրող
գործիքներ.
ինկուբատորներ
բժշկական
նպատակների համար. գդալներ դեղ ընդունելու
համար. քերակներ լեզուն մաքրելու համար.
ականջի ունելյակներ. ատամնաբուժական
շաղափներ.
ատամնաբուժական
ապարա
տուրա և գործիքներ. բույթեր ատամների
պրոթեզավորման համար. ատամի պրոթեզներ.
նշտարներ. ատամնաբուժական հայելիներ.
մատակալներ
բժշկական
նպատակների
համար. ներարկիչներ ներարկումների համար.
ջրաքաշման փողակներ բժշկական նպա
տակների համար. ջրի պարկեր բժշկական
նպատակների
համար.
ռենտգենյան
ապարատների էկրաններ բժշկական նպա
տակների
համար.
էլեկտրասրտագրներ.
զոնդեր (զննաձողեր) բժշկական նպատակների
համար. պոմպեր բժշկական նպատակների
համար. ապարատուրա արյան անալիզների
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համար.
բազկաթոռներ
բժշկական
կամ
ատամնաբուժական նպատակների համար.
պղպջակային
կաթոցիչներ
բժշկական
նպատակների
համար.
մանկաբարձական
աքցաններ.
ապարատուրա
գալվանա
թերապիայի համար. ձեռնոցներ մերսման
համար.
գաստրոսկոպներ
(ստամոքսա
դիտակներ).
բժշկական
սառցապարկեր.
արյունաչափիչներ.
ջրային
մահճակալներ
բժշկական նպատակների համար. ներարկիչներ
ենթամաշկային
ներարկումների
համար.
որովայնային բարձիկներ. ինհալյատորներ
ներշնչակներ).
ներարկիչներ
բժշկական
նպատակների համար. քնաբեր բարձիկներ.
ուրոլոգիական (միզաբանական) սարքեր և
գործիքներ. ինսուֆլյատորներ. հոգնաներ.
ուլտրամանուշակագույն լամպեր բժշկական
նպատակների համար. լազերներ բժշկական
նպատակների համար. կաթնածծիչներ. լամպեր
բժշկական նպատակների համար. գոլորշիա
րարներ բժշկական նպատակների համար.
միզաընդունիչներ (միզահավաք անոթներ).
ծնոտների
պրոթեզներ.
անզգայացման
դիմկալներ. մերսման սարքեր. բժշկական
սարքեր և գործիքներ. բժշկական անոթներ.
բժշկական
գործիքների
պիտոյատուփեր
(ճամպրուկներ). վերջավորությունների պրո
թեզներ. վիրաբուժական հայելիներ. հատուկ
կահույք բժշկական նպատակների համար.
գոտիներ
մանկաբարձական
գործիքներ.
պորտի
համար.
ակնաչափներ.
սարքեր
զարկերակի չափման համար. ակնադիտակներ.
լսողական օրգանները պաշտպանող միջոցներ.
արհեստական մաշկ վիրաբուժական նպա
տակների համար. հենակների (անթացուպերի)
ծայրապանակներ. դեղահաբերը ներածելու
հարմարանքներ.
նախապահպանակներ.
զարկերա
կային ճնշման չափման սարքեր.
քվարցային լամպեր բժշկական նպատակների
համար.
ռենտգենյան
ապարատներ
և
տեղակայանքներ բժշկական նպատակների
ռենտգենագրեր
բժշկական
համար.
նպատակների
համար.
ռադիոգիտական
ապարատներ
բժշկական
նպատակների
համար. ապարատներ ճառագայթային բուժման
համար. վերակենդանացման ապարա
տուրա.
ռենտգենյան
խողովակներ
բժշկական
նպատակների
համար.
հարմարանքներ
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ռենտգենյան ճառագայթներից պաշտպանվելու
համար.
շնչադիմակներ
արհեստական
շնչառության համար. ապարատուրա արհես
տական
շնչառության
համար.
սղոցներ
վիրաբուժական նպատակների համար. կրծքի
պրոթեզներ.
արգանդային
ներարկիչներ.
հեշտոցային
սրսկիչներ.
լսափողակներ.
ծծակներ երեխաների համար. հենարաններ
տափակաթաթության դեպքում օգտագործելու
համար. ապարատուրա խլությունը բուժելու
համար. պահող վիրակապեր. կարեր դնելու
նյութեր.
վիրահատական
սեղաններ.
հերյուններ. միզուկային զոնդեր (զննաձողեր).
միզուկային
ներարկիչներ.
բժշկական
բանկաներ. անասնաբուժական սարքեր և
գործիքներ.
թրթռական
ապարատներ
մահճակալների համար. թրթռամերսիչներ.
աչքի պրոթեզներ. օդակախութային սարքեր
բժշկական նպատակների համար. փչովի
բարձեր բժշկական նպատակների համար.
փչովի բարձիկներ բժշկական նպատակների
համար.
փչովի
ներքնակներ
բժշկական
նպատակների համար. ներարկիչներ բժշկական
նպատակների
համար.
վիրաբուժական
առաձգական գուլպաներ. երակների լայնացման
ժամանակ օգտագործվող ձգուն (էլաստիկ)
երկար գուլպաներ. հենակներ (անթացուպեր).
ծծակով
շշերի
կափարիչներ.
ծծակներ
մանկական շշերի համար. ոսկրահարդար
միջատակեր. մանրէազերծված վիրաբուժական
սավաններ. հատուկ բժշկական նպատակների
համար հարմարեցված մահճակալներ. էլեկ
տրոդներ բժշկական նպատակների համար.
էլեկտրական գոտիներ բժշկական նպա
տակների համար. ապարատուրա ֆիզիկական
վարժությունների համար բժշկական
նպա
տակներով. ինկուբատորներ նորածինների
համար. հարմարանքներ մարմնի խոռոչները
ատամնաբուժական
մաքրելու
համար.
էլեկտրական ապարատուրա. ապարատուրա
բժշկական անալիզների համար. ուլտրա
մանուշակագույն ճառագայթների զտիչներ
բժշկական նպատակների համար. ծխահարման
նպատակների
ապարատներ
բժշկական
համար.
իրանակալներ
բժշկական
նպատակների
համար.
ոչ
քիմիական
հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. էլեկտրական
ծածկոցներ բժշկական նպատակների համար.
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մազի
պրոթեզներ.
վիրաբուժական
ծնկակալներ.
ոսպնյակներ
(ներակնային
պրոթեզներ)
ներպատվաստման
համար.
պառկելախոցերի
առաջացումը
կանխող
բարձիկներ. ֆիզիոթերապևտիկ ապարատուրա.
շնչաչափներ
(բժշկական
գործիքներ).
ջերմաչափներ
բժշկական
նպատակների
համար. ասեղներ ասեղնաբուժության համար.
հատուկ հագուստ վիրահատական սենյակների
համար. ախտորոշման ապարատներ բժշկա
կան
նպատակների
համար.
գործիքներ
էլեկտրաասեղնաբուժության համար. սրտա
խթանիչներ. հարմարանքներ հաշմանդամ
ներին տեղափոխելու համար. դիմկալներ
բժշկական
անձնակազմի
համար.
ոսկրաբուժական գիպսի կապեր. վիրա
վիրաբուժական
բուժական
սավաններ.
ներպատվաստիչներ արհեստական նյութերից.
ջերմաճնշակներ առաջին օգնության համար.
սրտի
գիշերանոթների
նստոցներ.
դեֆիբրիլյատորներ.
դիալիզորդ
սարքեր.
լարային
ուղղորդիչներ
(բժշկական).
օրթոդոնտիկ
սարքեր.
բժշկության
մեջ
օգտագործվող օդաքաշ ապարատներ. հատուկ
տարողություններ
բժշկական
թափոնների
համար.
լանջագոտի
(պահող
կալանդ).
պարկիկներ հեշտոցային ցնցուղման համար.
էրոտիկ
տիկնիկներ
(սեքս
տիկնիկներ).
միկրոողորկման ապարատներ մաշկի համար.
մարմնի
ֆունկցիոնալ
խանգարումները
վերականգնելու
համար,
ապարատուրա
բժշկական
նպատակներով.
ստենտներ.
ականջի վիրախծուծներ (ականջը պաշտ
պանելու հարմարանքներ). ջերմաստիճանի
կպչուն ցուցասարքեր բժշկական նպատակների
համար.
հենասայլակներ
սահմանափակ
հնարավորություններ ունեցող անձանց համար.
տոմոգրաֆներ բժշկական նպատակներով
օգտագործելու համար. կորյակային ցանցը
բուժելու սարքեր. սանրեր ոջիլների դեմ.
քառակուսի
հենարանով
ձեռնափայտեր
բժշկական նպատակների համար. ներդիտակ
խցիկներ բժշկական նպատակների համար.
սրտի աշխատանքը դիտարկող սարքեր. սեղմող
(կոմպրեսիոն) հագուստ. սեքս-խաղալիքներ.
ուղեղի
էլեկտրախթանիչներ.
ներդրվող
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միջոցներ դեղերը մաշկի տակ ներարկելու
համար. կենսաքայքայիչ իմպլանտներ ոսկորի
սևեռակման
համար.
բժշկական
մածկաթիակներ. ասպիրատորներ քթի համար.
պաշտպանիչ
ատամնակալներ
ատամնա
բուժական նպատակների համար. դաշտանա
յին թասակիկներ. շնչառական դիմակներ
արհեստական
շնչառության
համար.
օրթոդոնտիկ ռետինե կապեր. վերլուծիչներ
մանրէների
նույնականացման
համար
բժշկական
նպատակներով.
ապարատներ
ԴՆԹ և ՌՆԹ հետազոտությունների համար
բժշկական
նպատակներով.
ցողունային
բջիջների
վերականգնման
ապարատներ
բժշկական նպատակներով. մարմնի ճարպը
հսկող-չափող սարքեր. մարմնի կազմությունը
հսկող-չափող սարքեր. ոտքերի մատների
բաժանիչներ ոսկրաբուժական նպատակների
համար. հակառևմատիկ ապարանջաններ.
հակառևմատիկ օղակներ. ապարանջաններ
բժշկական
նպատակների
համար.
վիրաբուժական
ռոբոտներ.
ծծակներ
մանուկներին
կերակրելու
համար.
ապարանջաններ
սրտխառնոցի
դեմ.
քայլավարժանքի
անվավոր
սայլակներ.
ջրածնային ինհալյատորներ (ներշնչակներ).
մագնիսա-ռեզոնանսային
տոմոգրաֆիայի
(ՄՌՏ) ապարատներ, բժշկական նպատակների
համար. մահճակալների փչովի ներքնակներ
բժշկական նպատակների համար. սառեցնող
սպեղանալաթեր բժշկական նպատակների
համար. սառեցնող բարձիկներ առաջին
օգնության
համար.
ձեռքի
շարժական
միզամաններ.
ձեռնափայտեր
բժշկական
նպատակների
համար.
ռոբոտային
էքզոկմախքների
կոստյումներ
բժշկական
նպատակներով
օգտագործելու
համար.
ակուպրեսուրային ապարանջաններ. երեխա
ների ծծակների պնդակ-բռնիչներ. խոլեստերինը
չափող գործիքներ. հիվանդի հետազոտման
խալաթներ.
բիոմագնիսական
օղակներ
թերապևտիկ կամ բժշկական նպատակների
համար դեմքի թերապևտիկ դիմակներ. հաբերի
մանրատիչներ. արյան մեջ գլյուկոզան չափող
գործիքներ. պնդացման լամպեր բժշկական
նպատակների համար.
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դաս
30.
ջրիմուռներ
(համեմունք).
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ.
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր.
սրճային
բուրավետարարներ.
անուշաբույր
պատրաստուկներ
սննդի
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից.
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար.
պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ.
ածիկային
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոն
ֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ.
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք).
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ),
կարրի
(ամոքանք).
հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակար
կանդակներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ.
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստված
ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ
հրուշակեղենի
համար
(բացառությամբ
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի համար.
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի
համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման
համար. գլյուկոզա խոհարարական նպա
տակների
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. մակարուն (նշով թխվածք). մակա
րոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
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եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա).
կուտապներ.
գարեձավար.
սենդվիչներ.
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ
(քաղցրակուտապ).
պրալինե.
ռավիոլի.
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
բրինձ.
զաֆրան
(քրքում)
(համեմանք).
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել.
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով
կարկանդակներ.
տնային
պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ
սննդի համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ.
վարսակաձավար.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
կակաոյի
հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի
փոխարինիչներ.
սառնաշաքար
(նաբաթ).
փաթիլներ
(հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր
կաթ. ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու
համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ.
կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ.
սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային
սառույց). չատնի (համեմունք). գարնանային
ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. սառույցով
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ
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աղցանների համար. թավալելու պաքսիմատ.
թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք.
սոյայի խյուս (համեմունք). հացահատիկների
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա.
եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի.
կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս).
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու
համար. կտավատի սերմ խոհարարական
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու
թյամբ.
գինեքարաթթու
խոհարարական
նպատակների
համար.
գլյուտենային
հավելույթներ խոհարարական նպատակների
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար.
հացահատիկային
սալիկներ.
արմավենու
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի
համար.
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր
խոհարարական
նպատակների
համար.
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով).
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ բլիթներ).
օկոնոմիակիի
համար
խմորախառնուրդ
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո.
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող).
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ).
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սառեցումով
չորացրած
ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ
որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի
սերմնահատիկներ
(համեմունք).
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով
(պիկալիլի).
մշակված
կինոա.
բլղուր.
Մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր.
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր
(կարտոֆիլի
հիմքով
բլիթիկներ).
զեֆիր
(հրուշակեղեն).
պաստիլա
(հրուշակեղեն).
սեմբեյ
(բրնձի
կրեկերներ).
կիմչիժոն
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ).
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհո
լային ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
բնահյութեր
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ).
բաղադրություններ
գազավորված
ջուր
արտադրելու համար. լիթիումաջուր. հանքային
ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի
ջրեր. քաղցուններ. լիմոնադներ. գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր
պատրաստելու
համար.
բանջարեղենի
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված
քաղցու.
օրշադ.
սոդայաջուր.
շարբաթ
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
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համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
ալկոհոլային).
իզոտոնիկ
ըմպելիքներ.
ոչ
ալկոհոլային
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվեվերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
պրոտեինով
հարստացված
սպորտային
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.
դաս 35. առևտուր. օգնություն գործա
րարության կառավարման հարցերում. տվյալներ
գործարարական գործառնությունների մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծմանարտահանման գործակալությունների ծառայու
տեղեկատվության
թյուններ.
առևտրային
գործակալությունների
ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ.
աշխատանքի
վարձելու
գործակալությունների
ծառայություններ.
գրա
սենյակային սարքերի և ապարատների
վարձույթ.
հաշվապահական
գրքերի
վարում.
հաշվետվությունների
կազմում
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ.
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
կերպման
և
կառավարման
հարցերով.
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա
տվություն գործարարության կառավարման
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ.
ապրանքների
ցուցադրում.
գովազդային
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի
նորացում. նմուշների տարածում. գործա
փորձա
րարության
արդյունավետության
քննական
ծառայություններ.
աճուրդային
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վաճառք.
շուկայի
ուսումնասիրություն.
առևտրային
գործունեության
գնահատում.
հետազոտություններ
գործարարության
րեզում.
գովազդային
նյութերի
ասպա
վարձույթ.
խորհրդատվություն
գործարա
րության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ.
ռադիոգովազդ.
կոնյունկտուրա
յին
(իրավիճակի,
իրադրության)
հետա
զոտություններ.
ծառայություններ
հասարակական հարաբերությունների բնա
գավառում. սղագրական ծառայություններ.
հեռուստագովազդ.
հաղորդագրությունների
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ).
ցուցափեղկերի
ձևավորում.
գովազդային
գործակալությունների ծառայություններ. գործա
րարության կառավարման խորհրդատվական
ծառայություններ.
մանեկենների
ծառա
յություններ ապրանքները գովազդելու կամ
խրախուսելու
համար.
շուկայագիտական
(մարքեթինգային)
հետազոտություններ.
հիմնա
տվյալների
ավտոմատացված
մասնագիտական
պաշարների
վարում.
խորհրդատվություն
գործարարության
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա
հասարակական
կան
տեղեկատվություն.
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաստա
աշխա
թղթերի
նախապատրաստում.
տակիցների
հաստիքների
համալրում.
ձեռնարկությունները
տեղափոխելու
հետ
կապված
ծառայություններ.
տարածքների
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
համար. քարտուղարական ծառայություններ.
հարկային
հայտարարագրերի
կազմում.
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա
յություններ
բացակայող
բաժանորդների
համար.
տեքստի
մշակում.
լրագրերի
բաժանորդագրության
կազմակերպում
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով.
հյուրանոցային գործունեության կառավարում.
ստեղծագործների
և
կատարողների
գործերի
կառավարում.
տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային
հիմնապաշարներում.
տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
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հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա
հանդեսների
կազմակերպում
առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
ինտերակտիվ
գովազդ
համա
կարգչային
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ
երրորդ
անձանց
համար
(ապրանքների
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով
ապահովում).
տեղեկատվության
որոնում
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ
զանգվածային
տեղեկատվության
բոլոր
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի
ավտոմատների
վարձույթ.
հոգեբանական
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
առևտրային
տեղեկատվություն
և
խոր
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և
ծառայությունների
ընտրության հարցում.
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների
բաժանորդագրում
երրորդ
անձանց
համար. գնման պատվերների մշակման
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ
(առևտրային
(կոմերցիոն)
օգնություն).
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում.
գովազդային
տեքստերի
խմբագրում.
վիճակագրական տվյալների հավաքում և
տրամադրում.
գովազդի
մանրակերտում.
երաշխավորների
որոնում.
նորաձևության
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային
նպատակներով.
գովազդային
ֆիլմերի
արտադրություն. մարզիկների գործունեության
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
դեղագործական,
անասնաբուժական
և
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների
մանրածախ
վաճառք.
վաճառասեղանների
վարձույթ.
վաճառքի
ցուցափեղկերի
(ստենդների)
վարձույթ.
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի
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երթևեկի
օպտիմալացում.
գովազդային
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC).
առևտրային
միջնորդային
ծառայություններ. արտահաստիքային աշխա
տողների
գործունեության
կառավարում.
առևտրային գործարքների համաձայնեցում
և եզրափակում երրորդ անձանց համար.
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում
տվյալների նորացում և պահում. շինարարական
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն)
նախագծերի
կառավարում.
գործարար
տեղեկատվության
տրամադրում
վեբկայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական
կառավարում
ընկերությունների
համար.
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող
ծրագրերի
առևտրային
(կոմերցիոն)
կառավարում
երրորդ
անձանց
համար.
գովազդային
վահանակների
վարձույթ.
կենսագական տվյալների գրում այլ անձանց
համար.
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով
վեբ-կայքերի
ցանկի
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների
ծրագրերի
կառավարում.
հանդիպումները
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային
գործառույթներ).
հանդիպումների
մասին
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային
գործառույթներ).
սպառողների
հավա
տարմության
ծրագրերի
կառավարում.
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում.
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա
տվության
թարմացում
և
պահում.
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավոր
ման, կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրու
թյան հարցում բիզնես- ծառայություն
ներ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
հետ
արտադրություն.
հասարակության
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազ
դային
հաղորդակցության
ռազմա
վարության
վերաբերյալ.
գործարար
համաձայնեցում
երրորդ
պայմանագրերի
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անձանց համար. սպորտային միջոցառումների
հովանավորմամբ
ապրանքների
և
ծառայությունների
խթանում.
մրցակցային
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան
սական աուդիտ. թվային երաժշտության
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց
ծառայություններ.
հնչյունային
ֆայլերի
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց
ծառայություններ.
նախապես
գրառված
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար
մանրածախ առցանց ծառայություններ. դեղա
գործական, անասնաբուժական և հիգիենիկ
պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման
ծառայություններ.
թիրախային
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում. արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք.
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա
սենյակային
սարքավորումների
վարձույթ
համատեղ աշխատանքային պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում,
պանսիոններում)
զբաղվող
գործակալություններ.
սննդամթերքի
պատ
րաս
տում,
առաքում,
մատուցում
և
սեղանի
ձևավորում
(քեյթրինգ).
ծերա
նոցների
ծառայություններ.
սրճարանների
ծառայություններ.
նախաճաշարանների
ծառայու
թյուններ.
քեմպինգների
ծառայու
թյուններ. ճաշարանների ծառայություններ
ուսումնական
հիմնարկներում
կամ
հաստատություններում.
ժամանակավոր
բնակատեղերի վարձակալում. պանսիոնների
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար
տների
ծառայություններ.
հյուրանոցների
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ.
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի
ամրագրում
հյուրանոցներում.
ինքնա
սպասարկման
ռեստորանների
ծառայու
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թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի
ծառայություններ.
հանգստի
ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի
ամրագրում
ժամանակավոր
բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ.
սենյակների,
դահլիճների
վարձակալում
հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցաին սարքերի վարձույթ. խմելու
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում:
____________________

(210) 20190732
(220) 12.04.2019
(730) Վարսենիկ Գրիգորյան, ՀՀ, ք. Գավառ,
Դաշտոյան փողոց, 27 շ., բն. 15, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. մասնա
վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի:
____________________

(210) 20190733
(220) 12.04.2019
(730) «ԱյԴի բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Վարդանանց
13, AM
(540)
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(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան
գործունեություն.
դրամավարկային
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններ. տարաժամկետ
մարման վարկեր. միջնորդային գործունեու
թյուն.
վարկային
գործակալությունների
ծառայու
թյուններ. պարտքերի բռնագանձման
գործակալությունների
ծառայություններ.
ապահովագրման
միջնորդություն.
բան
կային
ծառայություններ.
փոխադարձ
հիմնադրամների
հիմնադրում.
կապիտալ
ներդրումներ.
երաշխավորություն.
դրամի
փոխանակում. ֆինանսական հաշվանցում
(քլիրինգ). պահպանում անկիզելի պահա
րաններում. փոխառությունների տրամադրում
(ֆինանսավորում).
ֆինանսական
գնահա
տումներ
(ապահովագրություն,
բանկային
գործառնություններ, անշարժ գույք). ֆակ
տորինգ.
ֆինանսավորում.
ֆինանսական
կառավարում. փոխատվության տրամադրում
գրավի
դիմաց.
հիփոթեքային
վարկեր.
խնայբանկեր. ֆինանսական վարձակալություն.
բորսայական միջնորդություն. ֆինանսական
վերլուծություն. խորհրդատվություն ֆինան
սական հարցերով. սպասարկում վարկային
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով.
դրամական
միջոցների
փոխանցում
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով.
ֆինանսական տեղեկատվություն. արժեթղթերի
թողարկում. վարկային քարտերի թողարկում.
կենսաթոշակների վճարման ծառայություններ.
ֆինանսական հովանավորություն. բանկային
գործառնությունների առցանց իրականացում.
ածխածնային
վարկեր
իրականացնելու
միջնորդություն. վարկավորում գրավի դիմաց.
պահեստային
հիմնադրամների
ծառայու
հիմնադրամների
թյուններ,
խնայողական
ծառայություններ.
միջնորդային
ծառայու
թյուններ.
խորհրդատվություն
պարտքի
հետ կապված հարցերով. շինարարական
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի
միջոցով.
հիմնադրամների
տեղաբաշխում. փոխհատուցման վճարների
ֆինանսական կառավարում այլ անձանց
համար. միջնորդական գործարքներ կապված
արժեթղթերի
և
պարտատոմսերի
հետ.
ակումբային քարտեր օգտագործելու միջոցով
զեղչերի տրամադրում երրորդ անձանց:
____________________
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(210) 20190734
(220) 12.04.2019
(730) «ԱյԴի բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Վարդանանց
13, AM
(540)

(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան
գործունեություն.
դրամավարկային
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններ. տարաժամկետ
մարման վարկեր. միջնորդային գործունեու
թյուն.
վարկային
գործակալությունների
ծառայություններ. պարտքերի բռնագանձման
գործակալությունների
ծառայություններ.
ապա
հովագրման
միջնորդություն.
բան
կային
ծառայություններ.
փոխադարձ
հիմնադրամների
հիմնադրում.
կապիտալ
ներդրումներ.
երաշխավորություն.
դրամի
փոխանակում. ֆինանսական հաշվանցում
(քլիրինգ). պահպանում անկիզելի պահարան
ներում.
փոխառությունների
տրամադրում
(ֆինանսավորում).
ֆինանսական
գնա
հատումներ (ապահովագրություն, բանկային
գործառնություններ,
անշարժ
գույք).
ֆակտորինգ. ֆինանսավորում. ֆինանսական
կառավարում. փոխատվության տրամադրում
գրավի
դիմաց.
հիփոթեքային
վարկեր.
խնայբանկեր. ֆինանսական վարձակալություն.
բորսայական միջնորդություն. ֆինանսական
վերլուծություն. խորհրդատվություն ֆինան
սական հարցերով. սպասարկում վարկային
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով.
դրամական
միջոցների
փոխանցում
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով.
ֆինանսական տեղեկատվություն. արժեթղթերի
թողարկում. վարկային քարտերի թողարկում.
կենսաթոշակների վճարման ծառայություններ.
ֆինանսական հովանավորություն. բանկային
գործառնությունների առցանց իրականացում.
ածխածնային
վարկեր
իրականացնելու
միջնորդություն. վարկավորում գրավի դիմաց.
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պահեստային
հիմնադրամների
ծառայու
թյուններ,
խնայողական
հիմնադրամների
ծառայություններ.
միջնորդային
ծառայու
թյուններ.
խորհրդատվություն
պարտքի
հետ կապված հարցերով. շինարարական
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի
միջոցով.
հիմնադրամների
տեղաբաշխում. փոխհատուցման վճարների
ֆինանսական կառավարում այլ անձանց
համար. միջնորդական գործարքներ կապված
արժեթղթերի
և
պարտատոմսերի
հետ.
ակումբային քարտեր օգտագործելու միջոցով
զեղչերի տրամադրում երրորդ անձանց:
____________________

(210) 20190737
(220) 12.04.2019
(730) Ալբերտ Գուրգենի Գեղամյան, Արարատի
մարզ, գ. Շահումյան, փ. Գայի, տուն 5, AM
(540)
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(511)
դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառայու
թյուններ. հիվանդանոցների ծառայու
թյուններ.
բժշկական օգնություն. թերա
պևտիկ ծառայու
թյուններ, բացառությամբ ռեֆլեքսաթերապիայի
բնագավառին վերաբերվող ծառայություններ.
խորհուրդներ
առողջության
հարցերով,
բացառությամբ ռեֆլեքսաթերապիայի բնա
գավառի:
____________________

(210) 20190742
(220) 15.04.2019
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի
9, AM
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. ծխա
գլանակներ:
____________________

(210) 20190743
(220) 15.04.2019
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի
9, AM
(540)
(511)
դաս 35. հաշվապահական ծառայություն:
____________________

(210) 20190738
(220) 12.04.2019
(730) «Մայրական կաթ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան
16/30, AM
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. ծխա
գլանակներ:
____________________

(210) 20190744
(220) 15.04.2019
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի
9, AM
(540)
(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. ծխա
գլանակներ:
____________________
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(210) 20190745
(220) 15.04.2019
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի
9, AM
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. ծխա
գլանակներ:
____________________

(210) 20190746
(220) 15.04.2019
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի
9, AM
(540)
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լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի.
սպիրտային
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրից.
մրգեր
պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք).
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք)։
____________________

(210) 20190748
(220) 15.04.2019
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե.
Լթդ., SG
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. ծխա
գլանակներ:
____________________

(210) 20190747
(220) 15.04.2019
(730) «Գ.Ս. վայն քոմփանի» ՍՊԸ, ք. Սևան,
Գրիբոյեդովի 5/11, 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.

(511)
դաս 09. հատակի կշեռքներ. քայլաչափներ.
ֆիզիկական
վարժությունների
ընթացքում
սպառած
էներգիայի
չափման
սարքեր.
ֆիզիկական
վարժությունների
ընթացքում
սպառած էներգիայի չափման սարքեր, որոնք
պարունակում
են
զարկերակի
չափման
սարքեր. կարդիոտվիչներ, մասնավորապես`
ֆիզիկական
վարժությունների
ընթացքում
սպառած էներգիայի չափման սարքեր, որոնք
պարունակում են զարկերակի չափման սարքեր,
ժամացույցներ և զարթուցիչ.
դաս
10.
ոտնաթաթերի
մերսիչներ.
մարմնի
մերսիչներ.
մերսիչ
գնդակներ.
հագուստ բուժական նպատակների համար,
մասնավորապես` քաշի նվազեցման, ներառյալ`
գոտիներ-կալանդներ
և
կոստյումներ.
սարքեր
զարկերակի
չափման
համար.
սարքեր
զարկերակի
չափման
համար,
որոնք
պարունակում
են
ֆիզիկական
վարժությունների
ընթացքում
սպառած
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էներգիայի չափման սարքեր. կարդիոտվիչներ,
մասնավորապես`սարքեր
զարկերակի
չափման համար, որոնք պարունակում են
ֆիզիկական
վարժությունների
ընթացքում
սպառած
էներգիայի
չափման
սարքեր,
ժամացույցներ և զարթուցիչ. սրտի կրճատման
հաճախականությունը ցույց տվող մոնիտորներ.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, ջրով և օդով տեղափոխվող
ապարատներ. սահնակներ. ձնագլդոններ, այդ
թվում` ձեռքով կառավարվող առանց շարժիչի
ձնագլդոններ.
դաս 14. վայրկյանաչափներ. ժամացույցներ.
զարթուցիչներ.
դաս 25. հագուստ. կոշիկներ. գլխարկներ.
սպորտային հագուստ, այդ թվում` նիհարելու
գոտիներ-կալանդներ
և
կոստյումներ.
բազկակապեր. կապեր (հագուստ).
դաս 27. մարմնամարզական գորգեր.
գորգեր յոգայի համար.
դաս
28.
խաղեր.
խաղալիքներ.
մարմնամարզական և սպորտային ապրանքներ,
որոնք չեն վերաբերվում այլ դասերին. սպորտային
մարզասարքեր, այդ թվում` վազքուղիներ
ֆիզիկական
վարժությունների
համար.
հեծանվային վարժասարքեր. թիավարման
վարժասարքեր.
քաշով
ներկառուցված
վարժասարքեր.
էլիպտիկ
վարժասարքեր.
վարժասարքեր դաստակի համար. ստեպեր
տեսակի
վարժասարքեր
ֆիզիկական
վարժությունների
համար.
վարժասարքեր
ստեպ այրոբիկայի համար. առողջության
սկավառակներ. էսպանդերներ. ազատ քաշեր
ֆիզիկական
վարժությունների
համար.
աթոռներ-իշավոտնուկներ մարմնամարզական.
կանգնակներ մարմնամարզական. անվակներ
մարմնամարզական. սպորտային
սարքեր
ծանր ատլետիկայում մարզվելու համար, այդ
թվում` ծանրաձողեր ուժային վարժությունների
համար, ծանրաձողի կանգնակներ, ծանրա
մարմնամարզական
ձողի
սկավառակներ,
մարզագնդեր, կշռաքարեր վարժությունների
համար. փոկեր ծանրամարտիկների համար
(սպորտային
ապրանքներ).
ատլետիկայի
գոտիներ. թևակապեր ատլետիկայի համար.
թևակապեր սպորտով զբաղվելու համար.
սպորտային
սկավառակներ.
տուրնիկներ.
պարագաներ
ուժային
մարզանքների
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համար, որոնք վերաբերվում են 28 դասին,
այդ թվում` փոկեր ձգման համար, հենակ
ներ հրման համար. ցատկահարթակներ
(բատուտներ). ցատկապարաններ. մարմնա
մարզական պարաններ. օղակեր երեխա
ների
համար.
օղակեր
ֆիզիկական
վարժությունների համար. մարմնամարզական
գնդակներ.
ծանրացուցիչներ
ֆիզիկական
վարժությունների
համար,
այդ
թվում`
բաճկոններ – ծանրացուցիչներ. ձեռնոցներ
ուժային վարժությունների համար, այդ թվում`
ծանրաձողի
ձեռնոցներ.
ատլետիկական
ձեռնոցներ. ֆիթնես մարզումների համար
ձեռնոցներ. շարժանվակներ յոգայի համար.
փոկեր յոգայի համար. սպորտային գոտիներկալանդներ ֆիզիկական վարժությունների
ընթացքում նիհարելու համար. կոստյումներ
ֆիզիկական
վարժությունների
ընթացքում
նիհարելու
համար.
ձեռնաթիակներ
(ռակետներ), այդ թվում` ձեռնաթիակներ
(ռակետներ) սեղանի թենիսի համար. սեղաններ
սեղանի
թենիսի
համար.
բադմինտոնի
հավաքակազմեր. խաղի գնդակներ, այդ թվում`
թենիսի գնդակներ. սեղանի թենիսի գնդակներ.
սահնակներ
(սպորտային
ապրանքներ).
առողջությունը վերականգնող սահնակներ.
սահնակներ սարից սահելու համար, այդ թվում`
ձնագլդոններ. դարտս խաղեր. թիրախներ
դարտս խաղերի համար. տեգեր դարտս
խաղերի համար:
____________________

(210) 20190749
(220) 15.04.2019
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե.
Լթդ., SG
(540)

(511)
դաս 06. մետաղական հարմարանքներ
բոքսի համար նախատեսված կախովի պարկերի
կամ տանձիկների ամրացման համար.
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դաս 09. գլխի պաշտպանիչ միջոցներ
սպորտով զբաղվողների համար. պաշտպանիչ
սաղավարտներ.
պաշտպանական
սաղա
վարտներ
սպորտսմենների
համար.
սպորտային սուլիչներ. սպորտային սարքեր
ատամները պաշտպանելու համար (կապպա).
սմարթֆոնների ծածկոցներ.
դաս 12. պոմպեր հեծանիվների համար.
դաս 18. թիկնապայուսակներ. պայուսակ
ներ, ընդգրկված 18-րդ դասում.
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
կարճաթև (t-աձև) մայկաներ. մայկաներ.
պոլո շապիկներ. ջեմպերներ. բաճկոններ
(հագուստ). շորտեր. տաբատներ. սպորտային
կոստյումներ.
բաճկոնակներ. սպորտային
կոշիկներ. կրոսովկաներ. կեդեր. բուտսեր
(ֆուտբոլային). մարզակոշիկներ. հողաթափեր
(կոշկեղեն). կոշկեղեն բոքսի համար. կոշկեղեն
մարմնամարզության համար. կարճագուլպաներ.
բեյսբոլի գլխարկներ. զանգապաններ. կիմոնո.
կիմոնոյի գոտիներ. կոմպրեսիոն սպորտային
կարճաթև (t-աձև) մայկաներ. համազգեստ
սպորտային մենամարտերի համար. հագուստ
նիհարելու համար. նիհարելու համար նյութեր
պարունակող հագուստ.
դաս 28. մարմնամարզական և սպորտային
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
հարվածելու
պարկեր
սպորտի
համար.
տանձիկներ բռցքամարտի համար. սպորտային
բինտեր ձեռքերի համար. բռնցքամարտի
ձեռնոցներ. ձեռնոցներ խաղերի համար.
ձեռնոցներ
ֆուտբոլի
դարպասապահների
համար. պաշտպանիչներ ոտքերի համար
(սպորտային ապրանքներ). պաշտպանիչներ
ձեռքերի համար (սպորտային ապրանքներ).
պաշտպանիչ աճուկի
համար (սպորտային
ապրանքներ).
ձեռնոցներ ըմբշամարտի
համար. թաթեր բռցքամարտիկների համար.
թաթեր մենամարտի համար. խաղագնդակներ.
բասկետբոլի հենակներ զամբյուղով. վոլեյբոլի
ցանցեր.
բասկետբոլի
ցանցեր.
ցանցեր
ֆուտբոլի դարպասների համար. բասկետբոլի
զամբյուղներ.
ծնկակալներ
(սպորտային
ապրանքներ).
պաշտպանիչ վահանակներ
(սպոր
տային ապրանքներ). պոմպեր խաղա
արմնկակալներ
գնդակների
համար.
(սպորտային
ապրանքներ).
սպորտային
սարքավորանք
հարվածների
մշակման
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համար, այդ թվում` մակիվարաներ. դարձման
հոդա
կապեր բռնցաքամարտի պարկերի և
տանձիկների ամրացման համար. պաշտպանիչ
հանդերձանք սպորտսմենների համար, որը
վերաբերվում է 28-րդ դասին.
դաս 35. ապրանքների ցուցադրում.
ինտերնետ գովազդ. մանրածախ և մեծածախ
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցա
դրում բոլոր լրատվամիջոցներով. գովազդ.
գովազդ պլակատների միջոցով. ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային
ցանցում.
արտաքին
գովազդ.
հեռուստագովազդ.
տարբեր ապրանքների հավաքում երրորդ
անձանց համար (բացառությամբ դրանց
փոխադրման) և ապրանքների տեղադրում
սպառողների կողմից դրանք ուսումնասիրելու
և ձեռք բերելու հարմարավետության համար.
ներմուծման-արտահանման
գործակալու
թյունների ծառայություններ. ապրանքների
առաջխախացում երրորդ անձանց համար.
երրորդ
վաճառքի
օժանդակություն
անձանց համար. նմուշների տարածում.
ապրանքների
մանրածախ
և
մեծածախ
վաճառքի ծառայություններ. մատակարարման
ծառայություններ երրորդ անձանց համար
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին
ապրանքներով ապահովում).
ինտերնետ խանութների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190750
(220) 15.04.2019
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե.
Լթդ., SG
(540)

(511)
դաս 06. մետաղական հարմարանքներ
բոքսի համար նախատեսված կախովի պարկերի
կամ տանձիկների ամրացման համար.
դաս 09. գլխի պաշտպանիչ միջոցներ
սպորտով զբաղվողների համար. պաշտպանիչ
սաղավարտներ.
պաշտպանական
սաղա
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վարտներ
սպորտսմենների
համար.
սպորտային սուլիչներ. սպորտային սարքեր
ատամները պաշտպանելու համար (կապպա).
սմարթֆոնների ծածկոցներ.
դաս 12. պոմպեր հեծանիվների համար.
դաս 18. թիկնապայուսակներ. պայու
սակներ, ընդգրկված 18-րդ դասում.
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
կարճաթև (t-աձև) մայկաներ. մայկաներ.
պոլո շապիկներ. ջեմպերներ. բաճկոններ
(հագուստ). շորտեր. տաբատներ. սպորտային
կոստյումներ.
բաճկոնակներ. սպորտային
կոշիկներ. կրոսովկաներ. կեդեր. բուտսեր
(ֆուտբոլային). մարզակոշիկներ. հողաթափեր
(կոշկեղեն). կոշկեղեն բոքսի համար. կոշկեղեն
մարմնամարզության համար. կարճագուլպաներ.
բեյսբոլի գլխարկներ. զանգապաններ. կիմոնո.
կիմոնոյի գոտիներ. կոմպրեսիոն սպորտային
կարճաթև (t-աձև) մայկաներ. համազգեստ
սպորտային մենամարտերի համար. հագուստ
նիհարելու համար. նիհարելու համար նյութեր
պարունակող հագուստ.
դաս 28. մարմնամարզական և սպորտային
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
հարվածելու
պարկեր
սպորտի
համար.
տանձիկներ բռցքամարտի համար. սպորտային
բինտեր ձեռքերի համար. բռնցքամարտի
ձեռնոցներ. ձեռնոցներ խաղերի համար.
ձեռնոցներ
ֆուտբոլի
դարպասապահների
համար. պաշտպանիչներ ոտքերի համար
(սպորտային ապրանքներ). պաշտպանիչներ
ձեռքերի համար (սպորտային ապրանքներ).
պաշտպանիչ աճուկի
համար (սպորտային
ապրանքներ).
ձեռնոցներ ըմբշամարտի
համար. թաթեր բռցքամարտիկների համար.
թաթեր մենամարտի համար. խաղագնդակներ.
բասկետբոլի հենակներ զամբյուղով. վոլեյբոլի
ցանցեր.
բասկետբոլի
ցանցեր.
ցանցեր
ֆուտբոլի դարպասների համար. բասկետբոլի
զամբյուղներ.
ծնկակալներ
(սպորտային
ապրանքներ).
պաշտպանիչ վահանակներ
(սպորտային ապրանքներ). պոմպեր խաղա
արմնկակալներ
գնդակների
համար.
(սպորտային
ապրանքներ).
սպորտային
սարքավորանք
հարվածների
մշակման
համար, այդ թվում` մակիվարաներ. դարձման
հոդակապեր բռնցաքամարտի պարկերի և
տանձիկների ամրացման համար. պաշտպանիչ
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հանդերձանք սպորտսմենների համար, որը
վերաբերվում է 28-րդ դասին.
դաս 35. ապրանքների ցուցադրում.
ինտերնետ գովազդ. մանրածախ և մեծածախ
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցա
դրում բոլոր լրատվամիջոցներով. գովազդ.
գովազդ պլակատների միջոցով. ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային
ցանցում.
արտաքին
գովազդ.
հեռուստագովազդ.
տարբեր ապրանքների հավաքում երրորդ
անձանց համար (բացառությամբ դրանց
փոխադրման) և ապրանքների տեղադրում
սպառողների կողմից դրանք ուսումնասիրելու
և ձեռք բերելու հարմարավետության համար.
ներմուծման-արտահանման
գործակալու
թյունների ծառայություններ. ապրանքների
առաջխախացում երրորդ անձանց համար.
վաճառքի
օժանդակություն
երրորդ
անձանց համար. նմուշների տարածում.
ապրանքների
մանրածախ
և
մեծածախ
վաճառքի ծառայություններ. մատակարարման
ծառայություններ երրորդ անձանց համար
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին
ապրանքներով ապահովում).
ինտերնետ խանութների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190752
(220) 15.04.2019
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե.
Լթդ., SG
(540)

(511)
դաս 06. մետաղական հարմարանքներ
բոքսի համար նախատեսված կախովի պարկերի
կամ տանձիկների ամրացման համար.
դաս 09. գլխի պաշտպանիչ միջոցներ
սպորտով զբաղվողների համար. պաշտպանիչ
սաղավարտներ.
պաշտպանական
սաղա
վարտներ
սպորտսմենների
համար.
սպորտային սուլիչներ. սպորտային սարքեր
ատամները պաշտպանելու համար (կապպա).
սմարթֆոնների ծածկոցներ.
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դաս 12. պոմպեր հեծանիվների համար.
դաս 18. թիկնապայուսակներ. պայու
սակներ, ընդգրկված 18-րդ դասում.
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
կարճաթև (t-աձև) մայկաներ. մայկաներ.
պոլո շապիկներ. ջեմպերներ. բաճկոններ
(հագուստ). շորտեր. տաբատներ. սպորտային
կոստյումներ.
բաճկոնակներ. սպորտային
կոշիկներ. կրոսովկաներ. կեդեր. բուտսեր
(ֆուտբոլային). մարզակոշիկներ. հողաթափեր
(կոշկեղեն). կոշկեղեն բոքսի համար. կոշկեղեն
մարմնամարզության
համար.
կարճագուլ
պաներ. բեյսբոլի գլխարկներ. զանգապաններ.
կիմոնո.
կիմոնոյի գոտիներ. կոմպրեսիոն
սպորտային կարճաթև (t-աձև) մայկաներ.
համազգեստ
սպորտային
մենամարտերի
համար. հագուստ նիհարելու համար. նիհարելու
համար նյութեր պարունակող հագուստ.
դաս 28. մարմնամարզական և սպորտային
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
հարվածելու
պարկեր
սպորտի
համար.
տանձիկներ բռցքամարտի համար. սպորտային
բինտեր ձեռքերի համար. բռնցքամարտի
ձեռնոցներ. ձեռնոցներ խաղերի համար.
ձեռնոցներ
ֆուտբոլի
դարպասապահների
համար. պաշտպանիչներ ոտքերի համար
(սպորտային ապրանքներ). պաշտպանիչներ
ձեռքերի համար (սպորտային ապրանքներ).
պաշտպանիչ աճուկի
համար (սպորտային
ապրանքներ).
ձեռնոցներ ըմբշամարտի
համար. թաթեր բռցքամարտիկների համար.
թաթեր մենամարտի համար. խաղագնդակներ.
բասկետբոլի հենակներ զամբյուղով. վոլեյբոլի
ցանցեր.
բասկետբոլի
ցանցեր.
ցանցեր
ֆուտբոլի դարպասների համար. բասկետբոլի
զամբյուղներ.
ծնկակալներ
(սպորտային
ապրանքներ).
պաշտպանիչ վահանակներ
(սպորտային
ապրանքներ).
պոմպեր
խաղագնդակների համար. արմնկակալներ
(սպորտային
ապրանքներ).
սպորտային
սարքավորանք
հարվածների
մշակման
համար, այդ թվում` մակիվարաներ. դարձման
հոդակապեր բռնցաքամարտի պարկերի և
տանձիկների ամրացման համար. պաշտպանիչ
հանդերձանք սպորտսմենների համար, որը
վերաբերվում է 28-րդ դասին.
դաս 35. ապրանքների ցուցադրում.
ինտերնետ գովազդ. մանրածախ և մեծածախ
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վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցա
դրում բոլոր լրատվամիջոցներով. գովազդ.
գովազդ պլակատների միջոցով. ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային
ցանցում.
արտաքին
գովազդ.
հեռուստագովազդ.
տարբեր ապրանքների հավաքում երրորդ
անձանց համար (բացառությամբ դրանց
փոխադրման) և ապրանքների տեղադրում
սպառողների կողմից դրանք ուսումնասիրելու
և
ձեռք
բերելու
հարմարավետության
համար. ներմուծման-արտահանման գործա
կալությունների ծառայություններ. ապրանք
ների առաջխախացում երրորդ անձանց
համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. նմուշների տարածում.
ապրանքների
մանրածախ
և
մեծածախ
վաճառքի ծառայություններ. մատակարարման
ծառայություններ երրորդ անձանց համար
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին
ապրանքներով ապահովում).
ինտերնետ խանութների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190753
(220) 15.04.2019
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե.
Լթդ., SG
(540)

(511)
դաս 09. սպորտային սաղավարտներ.
պաշտպանական
սաղավարտներ
սպորտ
սմենների համար, այդ թվում` սաղավարտներ
լեռնադահուկորդների
համար.
դիմակներ
դահուկով և սնոուբորդով սահելու համար,
այդ թվում` դիմակներ լեռնադահուկորդների
համար. սնոուբորդիստների և դահուկորդների
դիմակների պատյաններ. սնոուբորդիստների և
դահուկորդների դիմակների ոսպնյակներ.
դաս 18. պայուսակներ, թիկնապայուսակներ.
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
բաճկոններ.
ջեմպերներ.
փոխաններ.
ֆուֆայկաներ. երկարաթեւ (t-աձեւ) մայկաներ.
կոմբինեզոններ.
գուլպաներ.
գդակներ
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(հագուստ). բալակլավա (հագուստ). գլխակապեր
(հագուստ). կիսազուգագուլպաներ. ձեռնոցներ,
այդ
թվում`
ձեռնոցներ
դահուկորդների
համար. դահուկային ենթասաղավարդներ.
թաթմաններ (հագուստ). գործած գլխարկներ.
ներքնազգեստ. կիսավարտիքներ. մայկաներ.
կրծկալներ. տաբատներ:
դաս 28. սպորտային և մարմնամարզական
ապրանքներ, որոնք չեն վերաբերվում այլ
դասերին. դահուկային փայտեր, այդ թվում`
լեռնադահուկային
փայտեր.
օղակներ
դահուկային փայտերի համար, այդ թվում`
լեռնադահուկային
փայտերի
համար.
լեռնադահուկները ամրացնելու կպչուկ ճարմանդներ դրանց տեղափոխման կամ
պահեստավորման համար. փոկեր դահուկների
և դահուկային փայտերի տեղափոխման համար.
պատյաններ
դահուկների
տեղափոխման
և
պահեստավորման
համար.
հատուկ
նախատեսված պայուսակներ լեռնադահուկային
կամ սնոուբորդի կիսակոշիկների համար:
____________________

(210) 20190755
(220) 15.04.2019
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե.
Լթդ., SG
(540)

(511)
դաս 5. ռեպելենտներ միջատների դեմ:
____________________

(210) 20190756
(220) 15.04.2019
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե.
Լթդ., SG
(540)
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(511)
դաս 07. գնդիկավոր առանցքակալներ
սքեյթբորդների համար.
դաս 08. ձեռքի գործիքներ. պտուտակամերի
բանալիներ (ձեռքի գործիք).
դաս 09. սաղավարտներ. պաշտպանիչ
սաղավարտներ.
պաշտպանական
սաղա
վարտներ
սպորտսմենների
համար.
պաշտպանիչ սաղավարտներ սքեյթբորդինգի
համար. ակնոցներ սնոուբորդինգի համար.
սպորտային ակնոցներ.
դաս 18. թիկնապայուսակներ. պայու
սակներ.
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
ձեռնոցներ
սքեյթբորդիստների
համար.
ձեռնոցներ
սնոուբորդիստների
համար.
կոշիկներ սնոուբորդի համար. հագուստի,
կոշկեղենի, գլխարկների
պարագաներ,
ընդգրկված
տվյալ
դասում.
հագուստի,
կոշկեղենի, գլխարկների մասեր, ընդգրկված
տվյալ դասում.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. անվավոր
տախտակներ սահելու համար (սքեյթբորդներ,
վեյբորդներ, քենդիբորդներ, լոնգբորդներ).
սնոուբորդներ.
սերֆինգի
տախտակներ.
պատյաններ
սքեյթբորդների,
սերֆինգի
տախտակների,
սնոուբորդների
համար.
պաշտպանիչ հանդերձանք սպորտի համար.
պաշտպանիչ դիմակներ սպորտի համար.
պաշտպանիչ
դիմակների
պատյաններ
սպորտի համար. դիմակներ սնոուբորդինգի
համար. կրծքի պաշտպանիչ պահպանակներ
սպորտի համար. պաշտպանիչ միջադիրներ
(սպորտային
հանդերձանքի
տարրեր).
պաշտպանիչ բաճկոնակներ սպորտի համար.
պաշտպանիչ տարրեր սքեյթբորդինգի համար.
համալրող մասեր և կցամասեր սքեյթբորդների
համար, ընդգրկված տվյալ դասում, այդ
թվում` սքեյթբորդի տախտակներ, սքեյթբորդի
կախոցներ, սքեյթբորդի կախոցների մեղմիչ
սեղմօղակներ.
սքեյթբորդի
անվակներ,
սքեյթբորդի անիվներ. միակցիչ ժապավեններ
սքեյթի համար,
տակդիրներ սքեյթբորդի
համար.
ինքնասոսնձվող հակասահքային
պատվածքներ սքեյթբորդի տախտակների
համար. ամրակապեր դահուկները զույգով
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պահելու համար, դրանց պահպանման և
տեղափոխման նպատակով, այդ թվում կպչուն
կապեր. ամրակապեր սնոուբորդի համար.
պատյաններ սնոուբորդի համար. դաստակների
պաշտպանիչ
հարմարանքներ.
մեջքի
պաշտպանիչ հարմարանքներ. ծնկակալներ
(սպորտային ապրանքներ):
____________________

(210) 20190757
(220) 15.04.2019
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե.
Լթդ., SG
(540)

(511)
դաս 07. գնդիկավոր առանցքակալներ
սքեյթբորդների համար.
դաս 08. ձեռքի գործիքներ. պտուտակամերի
բանալիներ (ձեռքի գործիք).
դաս 09. սաղավարտներ. պաշտպանիչ
սաղավարտներ.
պաշտպանական
սաղա
վարտներ
սպորտսմենների
համար.
պաշտպանիչ սաղավարտներ սքեյթբորդինգի
համար. ակնոցներ սնոուբորդինգի համար.
սպորտային ակնոցներ.
դաս 18. թիկնապայուսակներ. պայու
սակներ.
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
ձեռնոցներ
սքեյթբորդիստների
համար.
ձեռնոցներ
սնոուբորդիստների
համար.
կոշիկներ սնոուբորդի համար. հագուստի,
կոշկեղենի, գլխարկների
պարագաներ,
ընդգրկված
տվյալ
դասում.
հագուստի,
կոշկեղենի, գլխարկների մասեր, ընդգրկված
տվյալ դասում.
դաս
28.
խաղեր,
խաղալիքներ.
մարմնամարզական և սպորտային իրեր,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. անվավոր
տախտակներ սահելու համար (սքեյթբորդներ,
վեյբորդներ, քենդիբորդներ, լոնգբորդներ).
սերֆինգի
տախտակներ.
սնոուբորդներ.
պատյաններ
սքեյթբորդների,
սերֆինգի
տախտակների,
սնոուբորդների
համար.
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պաշտպանիչ հանդերձանք սպորտի համար.
պաշտպանիչ դիմակներ սպորտի համար.
պաշտպանիչ
դիմակների
պատյաններ
սպորտի համար. դիմակներ սնոուբորդինգի
համար. կրծքի պաշտպանիչ պահպանակներ
սպորտի համար. պաշտպանիչ միջադիրներ
(սպորտային
հանդերձանքի
տարրեր).
պաշտպանիչ բաճկոնակներ սպորտի համար.
պաշտպանիչ տարրեր սքեյթբորդինգի համար.
համալրող մասեր և կցամասեր սքեյթբորդների
համար, ընդգրկված տվյալ դասում, այդ
թվում` սքեյթբորդի տախտակներ, սքեյթբորդի
կախոցներ, սքեյթբորդի կախոցների մեղմիչ
սեղմօղակներ.
սքեյթբորդի
անվակներ,
սքեյթբորդի անիվներ. միակցիչ ժապավեններ
սքեյթի համար,
տակդիրներ սքեյթբորդի
համար.
ինքնասոսնձվող հակասահքային
պատվածքներ սքեյթբորդի տախտակների
համար. ամրակապեր դահուկները զույգով
պահելու համար, դրանց պահպանման և
տեղափոխման նպատակով, այդ թվում կպչուն
կապեր. ամրակապեր սնոուբորդի համար.
պատյաններ սնոուբորդի համար. դաստակների
պաշտպանիչ
հարմարանքներ.
մեջքի
պաշտպանիչ հարմարանքներ. ծնկակալներ
(սպորտային ապրանքներ):
____________________

(210) 20190758
(220) 15.04.2019
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե.
Լթդ., SG
(540)

(511)
դաս 09. հատակի կշեռքներ. քայլաչափներ.
ֆիզիկական
վարժությունների
ընթացքում
սպառած
էներգիայի
չափման
սարքեր.
ֆիզիկական
վարժությունների
ընթացքում
սպառած էներգիայի չափման սարքեր, որոնք
պարունակում
են
զարկերակի
չափման
սարքեր. կարդիոտվիչներ, մասնավորապես`
ֆիզիկական
վարժությունների
ընթացքում
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սպառած էներգիայի չափման սարքեր, որոնք
պարունակում են զարկերակի չափման սարքեր,
ժամացույցներ և զարթուցիչ.
դաս
10.
ոտնաթաթերի
մերսիչներ.
մարմնի
մերսիչներ.
մերսիչ
գնդակներ.
հագուստ բուժական նպատակների համար,
մասնավորապես` քաշի նվազեցման, ներառյալ`
գոտիներ-կալանդներ
և
կոստյումներ.
սարքեր
զարկերակի
չափման
համար.
սարքեր
զարկերակի
չափման
համար,
որոնք
պարունակում
են
ֆիզիկական
վարժությունների
ընթացքում
սպառած
էներգիայի չափման սարքեր. կարդիոտվիչներ,
մասնավորապես`սարքեր
զարկերակի
չափման համար, որոնք պարունակում են
ֆիզիկական
վարժությունների
ընթացքում
սպառած
էներգիայի
չափման
սարքեր,
ժամացույցներ և զարթուցիչ. սրտի կրճատման
հաճախականությունը ցույց տվող մոնիտորներ.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, ջրով և օդով տեղափոխվող
ապարատներ. սահնակներ. ձնագլդոններ, այդ
թվում` ձեռքով կառավարվող առանց շարժիչի
ձնագլդոններ.
դաս 14. վայրկյանաչափներ. ժամացույցներ.
զարթուցիչներ.
դաս 25. հագուստ. կոշիկներ. գլխարկներ.
սպորտային հագուստ, այդ թվում` նիհարելու
գոտիներ-կալանդներ
և
կոստյումներ.
բազկակապեր. կապեր (հագուստ).
դաս 27. մարմնամարզական գորգեր.
գորգեր յոգայի համար.
դաս 28. խաղեր. խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային ապրանքներ, որոնք
չեն վերաբերվում այլ դասերին. սպորտային
մարզասարքեր, այդ թվում` վազքուղիներ
ֆիզիկական
վարժությունների
համար.
հեծանվային վարժասարքեր. թիավարման
վարժասարքեր.
քաշով
ներկառուցված
վարժասարքեր.
էլիպտիկ
վարժասարքեր.
վարժասարքեր դաստակի համար. ստեպեր
տեսակի
վարժասարքեր
ֆիզիկական
վարժությունների
համար.
վարժասարքեր
ստեպ այրոբիկայի համար. առողջության
սկավառակներ. էսպանդերներ. ազատ քաշեր
ֆիզիկական
վարժությունների
համար.
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աթոռներ-իշավոտնուկներ մարմնամարզական.
կանգնակներ մարմնամարզական. անվակներ
մարմնամարզական. սպորտային
սարքեր
ծանր ատլետիկայում մարզվելու համար, այդ
թվում` ծանրաձողեր ուժային վարժությունների
համար, ծանրաձողի կանգնակներ, ծանրա
ձողի
սկավառակներ,
մարմնամարզական
մարզագնդեր, կշռաքարեր վարժությունների
համար. փոկեր ծանրամարտիկների համար
(սպորտային
ապրանքներ).
ատլետիկայի
գոտիներ. թևակապեր ատլետիկայի համար.
թևակապեր սպորտով զբաղվելու համար.
սպորտային
սկավառակներ.
տուրնիկներ.
պարագաներ
ուժային
մարզանքների
համար,
որոնք
վերաբերվում
են
28
դասին, այդ թվում` փոկեր ձգման համար,
հենակներ հրման համար. ցատկահարթակ
ցատկապարաններ.
ներ
(բատուտներ).
մարմնամարզական
պարաններ.
օղակեր
երե
խա
ների համար. օղակեր ֆիզիկական
վարժությունների համար. մարմնամարզական
գնդակներ.
ծանրացուցիչներ
ֆիզիկական
վարժությունների
համար,
այդ
թվում`
բաճկոններ – ծանրացուցիչներ. ձեռնոցներ
ուժային վարժությունների համար, այդ թվում`
ատլետիկական
ծանրաձողի
ձեռնոցներ.
ձեռնոցներ. ֆիթնես մարզումների համար
ձեռնոցներ. շարժանվակներ յոգայի համար.
փոկեր յոգայի համար. սպորտային գոտիներկալանդներ ֆիզիկական վարժությունների
ընթացքում նիհարելու համար. կոստյումներ
ֆիզիկական
վարժությունների
ընթացքում
նիհարելու
համար.
ձեռնաթիակներ
(ռակետներ), այդ թվում` ձեռնաթիակներ
(ռակետներ) սեղանի թենիսի համար. սեղաններ
սեղանի
թենիսի
համար.
բադմինտոնի
հավաքակազմեր. խաղի գնդակներ, այդ թվում`
թենիսի գնդակներ. սեղանի թենիսի գնդակներ.
սահնակներ
(սպորտային
ապրանքներ).
առողջությունը վերականգնող սահնակներ.
սահնակներ սարից սահելու համար, այդ թվում`
ձնագլդոններ. դարտս խաղեր. թիրախներ
դարտս խաղերի համար. տեգեր դարտս
խաղերի համար:
____________________

61
61

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
02.05.2019

(210) 20190759
(220) 15.04.2019
(730) «ՄՖ» ՍՊԸ, ք. Կապան, Մ. Ստեփանյան
10/31, AM
(540)
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(210) 20190764
(220) 15.04.2019
(730) «Այ Այ» ՓԲԸ, Երևան, Նորաշեն թաղ., շ.
26, բն. 34, AM
(540)

(511)
դաս 29. ջերմային մշակման ենթարկված
մրգեր:
____________________

(210) 20190760
(220) 15.04.2019
(730) Ռուզաննա Հովհաննիսյան,
Անդրանիկի 27, բն. 26, AM
(540)

Երևան,

(511)
դաս 25. հագուստ.
դաս 35. հագուստի վաճառք:
____________________

(210) 20190763
(220) 15.04.2019
(730) Մասթեր Ֆուդեհ Ֆուդ Ինդասթրիզ Քո., IR
(540)

(511)
դաս 30. ծամոն. սուրճի խառնուրդներ.
սուրճ. տաք շոկոլադ. կապուչինո։
____________________

(511)
դաս 35. մարկետինգային և բիզնես
խորհրդատվություն. մարկետինգային և բիզնես
ծառայությունների
մատուցում.
օգնություն
գործարարության կառավարման հարցերում.
խորհրդատվություն
գործարարության
կազմակերպման և կառավարման հարցերով.
խորհրդատվություն
գործարարության
կազմակերպման հարցերով. ստեղծագործների
և կատարողների գործերի կառավարում.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա
վորումների
տեղակայում.
շինարարական
աշխատանքների
(ստուգիչ-կառավարիչ)
վերահսկողություն. գրասենյակային սարքա
վորումների
և
տեխնիկայի
տեղադրում,
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում:
____________________

(210) 20190766
(220) 16.04.2019
(730) Վլադիմիր Հարությունյան, Երևան,
Ազատամարտիկների 3-րդ նրբ., տուն 18/1, AM
(540)
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(511)
դաս 43. հանրային սննդի ծառայություններ.
մասնավորապես՝ ռեստորանների ծառայու
թյուններ. հանդիսությունների կազմակերպման
ծառայություններ:
____________________

(210) 20190767
(220) 16.04.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահե Ավետիսյան,
Երևան, Ֆուչիկի 25/2, տարածք 41, AM
(540)

(511)
դաս 44. ատամնաբուժական
թյուններ:
____________________

ծառայու

(210) 20190768
(220) 16.04.2019
(730) «Էվրի դեյ» ՓԲԸ, Երևան, Դավիթ Բեկ
54/5, AM
(540)

(511)
դաս 5. ախտահանիչ միջոց՝ ջրի բաշխիչ
ների (դիսպենսեր) պարբերաբար մաքրման և
ախտահանման համար.
դաս 11. ջրի բաշխիչ (դիսպենսեր).
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դաս 16. թղթե կամ պլաստմասսայե
միանգամյա
օգտագործման
տոպրակներ.
սեղանի թղթե անձեռոցիկներ.
դաս 21. թղթե կամ պլաստմասսայե
բաժակներ.
դաս 32. խմելու ջուր.
դաս 43. խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի
վարձույթ:
____________________

(210) 20190769
(220) 16.04.2019
(730)
«Պրոյեկտ
ինտեր-ինվեստ»
ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Սայաթ-Նովա, Մասիսի
2991, AM
(540)

(511)
դաս 30. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր.
ալյուր. եգիպտացորենի ալյուր.գարու ալյուր.
սոյաի
ալյուր.ցորենիալյուր.
կարտոֆիլի
ալյուր. տապիոկայի ալյուր. ընկույզի ալյուր.
հնդկացորենի ալյուր.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրինի կամ եղեզի 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
(շաքարեղեզի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք).
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք):
____________________
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(210) 20190770
(220) 16.04.2019
(730) «Հրաշք անտառ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
գ. Քարաշամբ, Ամառանոցային 1/104, AM
(540)

(511)
դաս 07. անտիֆրիզներ (հակասառիչներ).
ացետոն.
դաս 03. օդի բուրավետիչներ. ժավելաջուր.
անուշաբույր ջուր. հեղուկներ ապակիների,
այդ թվում՝ հողմապակիների, մաքրման
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ. պատրաստուկներ
լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
լվանալիս
սպիտակեղենը
փափկացնելու
համար.
պատրաստուկներ լվացքի համար. լվացող
միջոցներ. բացառությամբ արդյունաբերական
և
բժշկական
նպատակների
համար
օգտագործվողների. շամպուններ:
____________________

(210) 20190771
(220) 16.04.2019
(730) «Բարտերյեր» ՍՊԸ, Երևան, Սոսեյի փ., շ.
6/3, AM
(540)

(511)
դաս 35. հայտարարությունների փակցում.
առևտրային
տեղեկատվության
գործակա
լությունների ծառայություններ. գովազդային
նյութերի տարածում. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդ. ցուցահանդեսների կազմակերպում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
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վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
համար.
առևտրական
ցուցահանդեսների
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով.
վաճառքի
օժանդակման
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում.
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ
մատնազարկով» (PPC). առցանց վաճառատեղի
տրամադրում գնորդներին և ապրանքներ և
ծառայություններ վաճառողներին. առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով
վեբկայքերի ցանկի տրամադրում, ապրանքների
ներկայացման
առցանց
հարթակի
ծառայություններ:
____________________

(210) 20190772
(220) 16.04.2019
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե.
Լթդ., SG
(540)

(511)
դաս
01.
քիմիական
պատվածքներ
ակնաոսպնյակների համար. աղտոտումից
պաշտպանող
քիմիական
պատվածքներ
ակնաոսպնյակների համար. կոնդենսատի
գոյացումից
պաշտպանող
քիմիական
պատվածքներ ակնաոսպնյակների համար.
դաս 09. լողի ակնոցներ. ակնոցներ
ստորջրյա լողի համար. լողի դիմակներ.
ստորջրյա լողի դիմակներ. խողովակներ
ստորջրյա լողի համար. գլխիկներ լողի
դիմակների
համար.
քթի
պնդակներ
լողորդների համար. ստորջրյա լողի ժամանակ
օգտագործվող
ականջի
ներդրակներ.
քթասեղմիչներ լողորդների և սուզորդների
համար.
դաս 10. պաշտպանիչ ականջակալներ լողի
համար.
դաս 18. իրերի տոպրակներ. սպոր
տային
պայուսակներ.
պայուսակներ.
թիկնապայուսակներ.
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դաս 24. սրբիչներ, բացառությամբ թղթից
պատրաստվածներից.
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
լողազգեստ.
լիֆեր.
լողավարտիքներ.
լողավարտիք-շորտեր. շորտեր. հողաթափեր
(կոշկեղեն).
տանկինիներ
(լողազգեստ).
տունիկաներ. չստեր. լողի կոշիկներ. լողի
գլխարկներ. պանամաներ. հիդրոկոստյումներ.
նեոպրենից բաճկոններ. ջրային սպորտով
զբաղվողների համար նեոպրենից բաճկոններ.
նեոպրենից գուլպաներ. նեոպրենից կիսա
կոշիկներ. նեոպրենից ձեռնոցներ. նեոպրենից
շորտեր. նեոպրենից շալվարներ.
դաս 27. գորգեր նստոցների համար,
մասնավորապես գորգեր զբոսախնջույքների
համար. լողափի գորգեր.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք չեն
վեաբերվում այլ դասերին. լողի պարագաներ,
այդ թվում՝ պահող տախտակներ լողի համար.
առանց ոտքերի շարժման մարմինը ջրի վրա
պահող լողաններ լողորդների համար. թիեր
թիավարման համար. լողաթաթեր. հատուկ
պարկեր
լողաթաթերի
համար.
հատուկ
թիկնապայուսակներ լողաթաթերի համար:
____________________

(210) 20190774
(220) 16.04.2019
(730) Սանոֆի Մըչուըր ԱյՓի, FR
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
____________________

(210) 20190779
(220) 16.04.2019
(730) Սանոֆի-Ավենտիս Դոյչլանդ ԳմբՀ, DE
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(540)

(511)
դաս 5. հակաշաքարախտային պատրաս
տուկներ, ինսուլինային պատրաստուկներ.
դաս 10. բժշկական սարքեր և սար
քա
վորումներ,
այն
է՝
գրիչներ
հակա
շաքարախտային
պատրաստուկների,
ինսուլինային պատրաստուկների համար։
____________________

(210) 20190780
(220) 16.04.2019
(730) «Ման բեվըրիջիս»
Թամանյան 3/40, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպման
ծառայություններ:
____________________

(210) 20190784
(220) 17.04.2019
(730) «Այլեքս» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 51, բն.
51/4, AM
(540)

(511)
դաս 35. խորհրդատվություն գործարա
րու
թյան
կառավարման
հարցերով.
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
կերպման
հարցերով.
մասնագիտական
խորհրդատվություն գործարարության ասպա
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րեզում. ձեռնարկությունները տեղափոխելու
հետ կապված ծառայություններ. առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. գործարար տեղեկատվության
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. արտաքին
վարչական կառավարում ընկերությունների
համար.
դաս 36. միջնորդություն անշարժ գույքի
հետ
կապված
գործառնություններում.
միջնորդություն անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններում.
ապահովագրման
միջնորդություն.
մաքսային
միջնորդների
(բրոքերների) ֆինանսական ծառայություններ.
ֆինանսական
վերլուծություն.
խորհրդա
տվություն
ֆինանսական
հարցերով.
խորհրդատվություն
ապահովագրության
հարցերով. ֆինանսական տեղեկատվություն.
խորհրդատվություն պարտքի հետ կապված
հարցերով.
դաս 41. հեռակա ուսուցում. տեքստային
նյութերի
հրապարակում.
բացառությամբ
գովազդային նյութերի. գրքերի հրատարակում.
տեղեկատվություն
կրթության
հարցերով.
գործնական
հմտությունների
ուսուցում
(ցուցադրություն).
սեմինարների
կազմա
կերպում
և
անցկացում.
գրքերի
և
պարբերականների առցանց հրապարակում.
հրապարակումներ էլեկտրոնային սեղանադիր
հրատարակչական
համակարգերի
օգնու
թյամբ. մասնագիտական վերապատրաստում.
կրկնուսույցի ծառայություններ.
դաս 45. միջնորդություն վեճերը լուծելու
հարցում.
արբիտրաժի
ծառայություններ.
խորհրդատվություն մտավոր սեփականության
հարցերով.
գործերի
կառավարում
հեղինակային
իրավունքի
բնագավառում.
մտավոր սեփականության լիցենզավորում.
հսկողություն
մտավոր
սեփականության
բնագավառում
իրավաբանական
անձանց
համար.
իրավաբանական
հետա
զոտու
իրավունքների
թյուններ.
դատարանում
ներկայացում.
ծրագրային
ապահովման
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառայու
թյուններ).
դոմեն
անունների
գրանցում
(իրավաբանական ծառայություններ). վեճերի
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այլընտրանքային
(արտադատարանային)
լուծման ծառայություններ. իրավաբանական
փաստաթղթերի
նախապատրաստում.
լիցեն
զիաների
իրավաբանական
կառա
վարում.
երրորդ
անձանց
համար
պայմանագրերի
համաձայնեցման
հետ
կապված
իրավաբանական
ծառայություն
ներ. իրավաբանական խորհրդատվություն
մրցույթների
հայտերին
արձագանքելու
վերաբերյալ. լիցենզավորում (իրավաբանական
ծառայություններ) ծրագրային ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
իրավա
բանական
հսկողության
ծառայություններ.
իրավաբանական խորհրդատվություն արտո
նա
գրային
քարտեզագրման
ոլորտում.
փաստաբանական ծառայություններ:
____________________

(210) 20190786
(220) 17.04.2019
(730) Կարեն Վալերիկի Ստեփանյան, ք.
Սիսիան, Ֆիզկուլտուրնիկների 4, բն. 40, AM
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ. թեյ. սառույցով թեյ. թեյի
փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ
տերևներ. կակաո.
դաս 32. էներգետիկ ըմպելիքներ. մրգա
հյութեր. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). սեղանի
ջուր.
դաս 33. գինիներ և օղի:
____________________

(210) 20190790
(220) 17.04.2019
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM
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(540)

(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ.
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.
ծխախոտի
փոխարինիչներ
պարունակող
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
հեղուկ
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ.
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար.
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր.
մոխրամաններ.
թքամաններ
ծխախոտի
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակներ.
ծխախոտի
քսակներ.
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար.
ծխամորճեր.
մուշտուկներ
սիգարների
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ.
ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ.
կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ.
արկղեր
սիգարների
համար.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ
ծխախոտի
համար.
ծխախոտատուփեր.
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար.
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գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների
համար
բերանի
ցողացիրներ.
նարգիլե.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու
նյութեր.
ծխախոտի
և
մելասի
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ
օգտագործման համար:
____________________

(210) 20190791
(220) 17.04.2019
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM
(540)

(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ.
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.
ծխախոտի
փոխարինիչներ
պարունակող
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
հեղուկ
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
էլեկտրոնային
սիգարետների
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից.
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ.
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար.
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր.
մոխրամաններ.
թքամաններ
ծխախոտի
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համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակներ.
ծխախոտի
քսակներ.
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար.
ծխամորճեր.
մուշտուկներ
սիգարների
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ.
ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ.
կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ.
արկղեր
սիգարների
համար.
արկղեր
սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ
ծխախոտի
համար.
ծխախոտատուփեր.
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար.
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների
համար
բերանի
ցողացիրներ.
նարգիլե.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու
նյութեր.
ծխախոտի
և
մելասի
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ
օգտագործման համար:
____________________
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(511)
դաս 41. կրթություն. դաստիարակություն.
զվարճությունների ծառայություններ. թատե
րական ներկայացում. շոուների արտադրու
թյուն.
ցուցահանդեսների
կազմակերպում
մշակութային կամ կրթության նպատակներով.
հանգստի
ճամբարների
ծառայություններ
(զվարճություններ). լուսանկարչություն. դիսկ
ժոկեյի ծառայություն.
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
հասարակական սննդի կազմակերպում:
____________________

(210) 20190794
(220) 17.04.2019
(730) «Անուշ-1» ՍՊԸ հայաստանյան մ/ճ, ք.
Երևան, Մուրացան 125, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինիներ:
____________________

(210) 20190795
(220) 17.04.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահան Հովհան
նիսյան Արմենի, Երևան, Մազմանյան 2, բն. 9,
AM
(540)

(210) 20190793
(220) 17.04.2019
(730) Արման Փիլոսյան, Երևան, Ավան Առինջ,
3/3, 2-րդ մկրշ., բն. 21, AM
(540)
(511)
դաս 39. ճանապարհորդական շրջագայու
թյունների համար փոխադրումների կազմա
կերպում. ճանապարհորդությունների տոմսերի
ամրագրում.
ճանապարհորդների
փոխա
դրում.
ճանապարհորդների
ուղեկցում.
տրանսպորտային ծառայու
թյուններ զբոսա
շրջիկների համար. ճանապարհորդությունների
ամրագրում. ավտոբուսների վարձույթ:
____________________

68
68

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
02.05.2019

(210) 20190796
(220) 18.04.2019
(730) «Մասնավոր իրավական կենտրոն» ՍՊԸ,
Երևան, Հերացու փ., շ. 2ա, բն. 39, AM
(540)

(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:
____________________

(210) 20190801
(220) 18.04.2019
(730) «Վեյգրի» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 7-րդ
զանգվ., շ. 37, բն. 22, AM
(540)

(511)
դաս 39. տրանսպորտային ծառայություն
ներ զբոսաշրջիկների համար. տուրիստական
ծառայությունների մատուցում.
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ.
հոսթելների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190803
(220) 18.04.2019
(730) Կարեն Վարդանյան,
Մյասնիկյան 18ա, բն. 4, AM
(540)

ք.

Արմավիր,

(511)
դաս 30. կոնֆետ. շոկոլադ. շոկոլադապատ
չրով կոնֆետներ:
____________________

05/1

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20190820
(220) 23.04.2019
(730) «Սիս նատուրալ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գ. Աղձք, AM
(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ.
ջրիմուռների
սննդային
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ).
դոնդող.
սննդային
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս).
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային
կրեմ.
ձվի
սպիտակուց.
արյունախառն
երշիկ.
արգանակներ.
բաղադրություններ
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար.
պահածոյացված
մրգեր.
երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ.
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր
վարունգ
(թթու
դրած).
պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն.
չորացրած
բանջարեղեն.
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք).
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ.
անկենդան
խեցգետնանմաններ.
խուրմա.
կաթ.
անկենդան
խեցգետիններ.
ձկան
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային
մշակման
ենթարկված
մրգեր.
մրգային
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար.
յուղային
խառնուրդներ
բուտերբրոդների
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ
(անկենդան).
եգիպտացորենի
սննդային
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից.
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ.
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ.
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ).
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կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք.
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահա
ծոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ (բացի
հրուշակեղենից).
սննդային
ոսկրածուծ.
միդիաներ
(խեցեմորթներ)
անկենդան.
կակղամորթներ
անկենդան.
արմավենու
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի
սննդային
յուղ.
սննդային
ոսկրայուղ.
պեկտիններ խոհարարական նպատակների
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ.
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի
սննդային
ճարպ.
մրգային
աղցաններ.
անկենդան
սարդինա
ձուկ.
սաղմոն
(անկենդան).
կենդանական
սննդային
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի
հյութ
սնունդ
պատրաստելու
համար.
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ.
պահածոյացված
գետնասնկեր.
ընտանի
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ.
ձկան
հիմքով
սննդամթերք.
մրգային
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար
պատրաստված
ծաղկափոշի.
սղոցաձև
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված
ձուկ. պահածոյացված միս. մանր ծովա
խեցգետիններ (անկենդան). խխունջի ձվեր.
սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. ուտելի
թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր
սննդի մեջ օգտագործելու համար. մրգային
պահածոներ. մսի պահածոներ. կարտոֆիլի
յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
տրեպանգներ (ծովային վարունգ) անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի
մեջ օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների
հարսնյակներ. բանջարեղենի պահածոներ.
նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի
փաթիլներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ.
թահինի (մածուկ քնջութի հատիկներից). հումուս

05/1

ՄԱՍ
№ 1

(խյուս սիսեռից). պահածոյացված ծովային
ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ մրգերի
հիմքով. կաթնաշոռ. կիմչի (սննդամթերք
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով).
սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. այվար
(պահածոյացված
պղպեղ).
արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլային
էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակված
խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե-վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտավատի սննդային յուղ. ցածր
կալորիականությամբ
կարտոֆիլի
չիպսեր.
լեցիտին խոհարարական նպատակների համար.
կաթնային
ֆերմենտներ
խոհարարական
նպատակների համար. կոմպոտներ (աղանդեր
եփած մրգերից). խտացրած կաթ. թթվասեր
(թթվեցրած սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար.
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ
խոհարարական նպատակների համար. նշի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ.
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ.
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել.
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների
համար.
սառեցումով
չորացրած
միս.
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ.
սառեցումով
չորացրած
բանջարեղեն.
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս ).
էսկամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ).
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ.
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ
նրբերշիկներ
փայտիկների
վրա
(կորնդոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի
կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի
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կաթի հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի
կաթի հիմքով. բնական կամ արհեստական
թաղանթներ երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը
դրած և չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով
ալրային փքաբլիթներ. մամլած մրգային
խմոր. յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի բլիթներ.
տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով կամ
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր).
դաս
30.
ջրիմուռներ
(համեմունք).
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ.
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր.
սրճային
բուրավետարարներ.
անուշաբույր
պատրաստուկներ
սննդի
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից.
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար.
պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ.
ածիկային
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոն
ֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ.
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք).
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ).
կարրի
(ամոքանք).
հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ
(սուրճի
փոխարինիչ).
թեյ.
շոկոլադ.
(ամոքանք).
նշակարկանդակներ.
մեխակ
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ.
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի.
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր.
ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ.
բուրավետ
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր.
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի.
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր.
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ).
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի
հրուշակեղենի
համար.
քաղցր
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար.
կոճապղպեղ
(ամոքանք).
կապակցող
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման
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համար.
գլյուկոզա
խոհարարական
նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար.
մակարուն
(նշով
թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա).
կուտապներ.
գարեձավար.
սենդվիչներ.
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ
(քաղցրակուտապ).
պրալինե.
ռավիոլի.
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
բրինձ.
զաֆրան
(քրքում)
(համեմանք).
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի
ալյուր.
տարտեր
(մրգա-բանջարեղենային
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել.
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով
կարկանդակներ.
տնային
պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ
սննդի համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ.
վարսակաձավար.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
կակաոյի
հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի
փոխարինիչներ.
սառնաշաքար
(նաբաթ).
փաթիլներ
(հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
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ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ.
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար.
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային).
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս.
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս.
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով
ըմպելիքներ.
համեմունքներ
աղցանների
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե.
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո
(համեմունք) /սոյայի խյուս (համեմունք).
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի
հիմքով
թեթև
նախաճաշեր.
եգիպտացորենի
շիլա.
եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ.
ջնարակ
ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս).
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու
համար. կտավատի սերմ խոհարարական
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու
խոհարարական
թյամբ.
գինեքարաթթու
նպատակների
համար.
գլյուտենային
հավելույթներ խոհարարական նպատակների
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար.
հացահատիկային
սալիկներ.
արմավենու
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի
համար.
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր
խոհարարական
նպատակների
համար.
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով).
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օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ բլիթներ).
օկոնոմիակիի
համար
խմորախառնուրդ
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո.
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող).
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ).
սառեցումով
չորացրած
ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ
որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի
սերմնահատիկներ
(համեմունք).
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով
(պիկալիլի).
մշակված
կինոա.
բլղուր.
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր.
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր
(կարտոֆիլի
հիմքով
բլիթիկներ).
զեֆիր
(հրուշակեղեն).
պաստիլա
(հրուշակեղեն).
սեմբեյ
(բրնձի
կրեկերներ).
կիմչիժոն
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ).
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
բնահյութեր
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների համար. քաղցուներ. լիմոնադներ.
գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր
պատրաստելու
համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
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լիմոնադների
համար.
ածիկի
քաղցու.
խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ. շարբաթ
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). հաբեր
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիք).
ոչ
ալկոհոլային
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
ալկոհոլային).
իզոտոնիկ
ըմպելիքներ.
ոչ
ալկոհոլային
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվեվերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
պրոտեինով
հարստացված
սպորտային
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ։
____________________

(210) 20190821
(220) 23.04.2019
(730) «Սիս նատուրալ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գ. Աղձք, AM
(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ.
ջրիմուռների
սննդային
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ).
դոնդող.
սննդային
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս).
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային
կրեմ.
ձվի
սպիտակուց.
արյունախառն
երշիկ.
արգանակներ.
բաղադրություններ
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար.
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պահածոյացված
մրգեր.
երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ.
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր
վարունգ
(թթու
դրած).
պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն.
չորացրած
բանջարեղեն.
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք).
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ.
անկենդան
խեցգետնանմաններ.
խուրմա.
կաթ.
անկենդան
խեցգետիններ.
ձկան
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային
մշակման
ենթարկված
մրգեր.
մրգային
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար.
յուղային
խառնուրդներ
բուտերբրոդների
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ
(անկենդան).
եգիպտացորենի
սննդային
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից.
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ.
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ.
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ).
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք.
լանգուստներ
(անկենդան).
բեկոն.
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ
(բացի հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ.
միդիաներ
(խեցեմորթներ)
անկենդան.
կակղամորթներ
անկենդան.
արմավենու
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի
սննդային
յուղ.
սննդային
ոսկրայուղ.
պեկտիններ խոհարարական նպատակների
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ.
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի
սննդային
ճարպ.
մրգային
աղցաններ.
անկենդան
սարդինա
ձուկ.
սաղմոն
(անկենդան).
կենդանական
սննդային

73
73

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
02.05.2019

ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի
հյութ
սնունդ
պատրաստելու
համար.
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ.
պահածոյացված
գետնասնկեր.
ընտանի
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ.
ձկան
հիմքով
սննդամթերք.
մրգային
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար
պատրաստված
ծաղկափոշի.
սղոցաձև
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված
ձուկ.
պահածոյացված
միս.
մանր
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս.
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ.
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ.
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ)
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ).
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի
թիթեռների
հարսնյակներ.
բանջարեղենի
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ.
կարտոֆիլի
փաթիլներ.
խնձորի
խյուս.
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի
հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից).
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ.
կիմչի
(սննդամթերք
ֆերմենտացված
բանջարեղենների հիմքով). սոյայի կաթ.
կաթնային կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված
պղպեղ). արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան
մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվեվերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից).
խտացրած
կաթ.
թթվասեր
(թթվեցրած
սերուցք).
արաժան
(կաթնաթթվային
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած
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կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար.
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ
խոհարարական նպատակների համար. նշի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ.
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ.
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել.
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների
համար.
սառեցումով
չորացրած
միս.
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ.
սառեցումով
չորացրած
բանջարեղեն.
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս).
էսկամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ).
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ.
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ
նրբերշիկներ
փայտիկների
վրա
(կորնդոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի
կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի
կաթի հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի
կաթի հիմքով. բնական կամ արհեստական
թաղանթներ երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը
դրած և չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով
ալրային փքաբլիթներ. մամլած մրգային
խմոր. յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի բլիթներ.
տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով կամ
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր).
դաս
30.
ջրիմուռներ
(համեմունք).
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ.
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
թուրմեր.
սրճային
բուրավետարարներ.
անուշաբույր
պատրաստուկներ
սննդի
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից.
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար.
պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ.
ածիկային
գալետներ.
անանուխի
կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ.
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կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք).
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ).
կարրի
(ամոքանք).
հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ
(սուրճի
փոխարինիչ).
թեյ.
շոկոլադ.
նշակարկանդակներ.
մեխակ
(ամոքանք).
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ.
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի.
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր.
ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ.
բուրավետ
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր.
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի.
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր.
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ).
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի
հրուշակեղենի
համար.
քաղցր
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար.
կոճապղպեղ
(ամոքանք).
կապակցող
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման
համար.
գլյուկոզա
խոհարարական
նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար.
մակարուն
(նշով
թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա).
կուտապներ.
գարեձավար.
սենդվիչներ.
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ
(քաղցրակուտապ).
պրալինե.
ռավիոլի.
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մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
բրինձ.
զաֆրան
(քրքում)
(համեմանք).
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի
ալյուր.
տարտեր
(մրգա-բանջարեղենային
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել.
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով
կարկանդակներ.
տնային
պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի.
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ
սննդի համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ.
վարսակաձավար.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
կակաոյի
հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի
փոխարինիչներ.
սառնաշաքար
(նաբաթ).
փաթիլներ
(հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ.
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար.
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային).
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս.
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս.
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով
ըմպելիքներ.
համեմունքներ
աղցանների
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե.
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո
(համեմունք) /սոյայի խյուս (համեմունք).
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի
հիմքով
թեթև
նախաճաշեր.
եգիպտացորենի
շիլա.
եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
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ճաշատեսակներ.
ջնարակ
ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս).
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու
համար. կտավատի սերմ խոհարարական
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու
թյամբ.
գինեքարաթթու
խոհարարական
նպատակների
համար.
գլյուտենային
հավելույթներ խոհարարական նպատակների
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար.
հացահատիկային
սալիկներ.
արմավենու
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր
խոհարարական
նպատակների
համար.
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով).
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ բլիթներ).
օկոնոմիակիի
համար
խմորախառնուրդ
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո.
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող).
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ).
սառեցումով
չորացրած
ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
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խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ
որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի
սերմնահատիկներ
(համեմունք).
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով
(պիկալիլի).
մշակված
կինոա.
բլղուր.
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր.
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր
(կարտոֆիլի
հիմքով
բլիթիկներ).
զեֆիր
(հրուշակեղեն).
պաստիլա
(հրուշակեղեն).
սեմբեյ
(բրնձի
կրեկերներ).
կիմչիժոն
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ).
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.
____________________

(210) 20190822
(220) 23.04.2019
(730) «Սիս նատուրալ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գ. Աղձք, AM
(540)

(511)
դաս 21. ապակե շշեր. պլաստմասսայե
շշեր.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ.
բնահյութեր
ըմպելիքներ
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պատրաստելու
համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար.
ջրեր
(ըմպելիքներ).
լիթիումաջուր.
հանքային
ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի
ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր
պատրաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար.
ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու.
օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք).
տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. գազավորված ջուր. սարսապարիլ
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
ալկոհոլային).
իզոտոնիկ
ըմպելիքներ.
ոչ
ալկոհոլային
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվեվերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
պրոտեինով
հարստացված
սպորտային
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ։
(554) Ծավալային նշան
____________________
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ալկոհոլային
ըմպելիքներ՝
արտադրված
Հայաստանի Հանրապետությունում. ապերի
տիֆներ՝ արտադրված Հայաստանի Հանրա
պետությունում.
բրենդի՝
արտադրված
Հայաստանի
Հանրապետությունում.
գինիներ՝ արտադրված Հայաստանի Հանրա
պետությունում.
վիսկի՝
արտադրված
Հայաստանի
Հանրապետությունում.
դրված Հայաստանի Հանրա
օղի՝ արտա
պետությունում. ջին՝ արտադրված Հայաստանի
Հանրապետությունում.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ)՝ արտա
դրված Հայաստանի Հանրապետությունում.
կոկտեյլներ՝
արտադրված
Հայաստանի
Հանրապետությունում. լիկյորներ՝ արտադրված
Հայաստանի Հանրապետությունում. խառնա
կազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից՝ արտադրված Հայաս
տանի Հանրապետությունում. ռոմ՝ արտա
դրված Հայաստանի Հանրապետությունում.
սիդրեր՝ արտա
դրված Հայաստանի Հանրա
պետությունում. սպիրտային ըմպելիքներ՝ արտա
դրված Հայաստանի Հանրապետությունում։
____________________

(210) 20190827
(220) 25.04.2019
(730) Իներ Մոնգոլիա Յիլի Ինդասթրիալ Գրուփ
Քո., Լթդ., CN
(540)

(210) 20190826
(220) 23.04.2019
(730) Ֆրատելլի Դայնսթի Լիմիթիդ, SC
(540)

(511)
դաս
33.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի գարեջրից՝ արտադրված Հայաստանի
Հանրապետությունում. մրգեր պարունակող

(511)
դաս 5. դեղամիջոցներ. հանքային ջրեր
բժշկական նպատակների համար. ըմպելիքներ
բժշկական նպատակների համար. սննդային
նրբաթելեր. քաշի նվազեցման դեղամիջոցներ.
նուտրիցևտիկ
պատրաստուկներ
թերա
պևտիկ կամ բժշկական նպատակներով.
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դեղամիջոցներ մարդու համար. վիտամինային
պատրաստուկներ.
ռադիոակտիվ
նյութեր
բժշկական նպատակների համար. գազեր
բժշկական նպատակների համար. քիմիական
հաղորդիչներ
էլեկտրակարդիոգրաֆիական
էլեկտրոդների
համար.
սերմնահեղուկ
արհեստական
բեղմնավորման
համար.
ախտահանիչ միջոցներ. լուծույթներ հպա
ոսպնյակների համար. սնուցիչ միջավայրեր
մանրէների կուլտուրաների համար. դեղերով
տոգորված կոնֆետներ. սննդային հավելումներ
պրոտեինից. սննդային հավելումներ լեցիթինից.
սպիտակուցային
սննդային
հավելումներ.
սննդային հավելումներ. սննդային հանքային
հավելումներ. դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների
համար.
կաթնային
չոր
խառնուրդներ
մանկական սննդի համար. մանկական սնունդ.
մանկական սննդային խառնուրդներ. կաթի
փոշի երեխաների համար. պատրաստուկներ
օդը մաքրելու համար. բուժական անասնակեր
կենդանիների համար. սննդային հավելումներ
կենդանիների
համար.
միջատասպան
միջոցներ.
մանկական
խանձարուրներ.
բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտագործելու
համար. ատամնաբուժական հղկանյութեր.
խանձարուրներ ընտանի կենդանիների համար.
պրոբիոտիկների աճը խթանող սննդային
հավելումներ. պրոբիոտիկ պատրաստուկներ
բժշկական նպատակների համար.
դաս 29. միս. ջրիմուռների սննդային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). անկենդան
ձուկ. մրգային պահածոներ. պահածոյացված
մրգեր.
թեթև
նախուտեստներ
մրգերի
և
բանջարեղենի
հիմքով.
արեկայի
(արմավենու տեսակ) մշակված պտուղներ.
պահածոյացված բանջարեղեն. ձու. կարագ.
սերուցք (կաթնամթերք). կաթ. կաթնամթերք.
յոգուրտ. հարած սերուցք. կաթի փոշի. կաթի
գերակշռությամբ
կաթնային
ըմպելիքներ.
սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. կաթնային
թեյ (կաթի հիմքով). նշի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. սոյայի կաթ. թթվասեր
(թթվեցրած սերուցք). գետնընկույզի կաթ
խոհարարական
նպատակների
համար.
սոյայի կաթի փոշի. սոյայի կաթի էսենցիաներ.
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կոկոսի կաթ. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի
կաթի հիմքով. ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով.
ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմքով.
պանիրներ. սննդային յուղեր. սննդային դոնդող.
մշակված ընկույզներ. ուտելի չորացրած սնկեր.
սոյայի շոռ. բնական կամ արհեստական
թաղանթներ երշիկի համար. կաթնային հաբեր
(կաթնամթերք). այծի կաթի փոշի.
դաս 30. սուրճով ըմպելիքներ. շոկոլադա
կաթնային
ըմպելիքներ.
սուրճ.
կակաո
(ալկալացված, փոշու տեսքով, հատիկավոր
կամ ըմպելի). շոկոլադային ըմպելիքներ. թեյ.
թեյի հիմքով ըմպելիքներ. շաքար. կոնֆետներ.
կաթնային հաբեր (քաղցրավենիք). մեղր.
ոսկե օշարակ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով. հաց. քաղցրավենիք
և
հրուշակեղեն.
վարսակի
փաթիլներ.
արագ
(ակնթարթային)
եփվող
բրինձ.
հացահատիկային
արտադրանք.
սոյայի
ալյուր. բրինձ. սագո. ցորենի ալյուր. արագ
(ակնթարթային) եփվող լապշա. բրնձի լապշա.
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. սննդային
օսլա. պաղպաղակ. սննդային սառույց. մրգային
սառույց. աղ. քացախ. սոյայի սոուս. համեմունք.
մանանեխ. ձկնային սոուսներ. խմորիչներ.
մակարդներ. անուշաբույր պատրաստուկներ
սննդի համար. սննդային էսենցիա (բնահյութ),
բացառությամբ եթերային էսենցիաների և
եթերային յուղերի. կայունարարներ հարած
սերուցքի համար. տնային պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սնձան (սպիտակուցային նյութ). բրնձի ալյուր.
պաղպաղակի փոշի. կաթով թեյ (ոչ կաթի
հիմքով).
դաս 32. գարեջուր. բրնձի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
գարեջրի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
սպորտային
ըմպելիքներ.
էներգետիկ
ըմպելիքներ. գազավորված ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
ոչ
ալկոհոլային
մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ. ջրեր (ըմպելիքներ). լիթիումաջուր.
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). կարբոնացված
ջուր. սեղանի ջրեր. լիմոնադներ. սոդայաջուր.
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գազավորված
ջուր. իզոտոնիկ ըմպելիքներ. կվաս (ոչ
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ալկոհոլային ըմպելիք). սմուզիներ (մրգերի
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով
ըմպելիքներ). սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. սուրճի
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. կոլաներ (ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ).
կաթնաթթու
պարունակող
մրգային
ըմպելիքներ
(ոչ
կաթնային). թորած ջուր (ըմպելիք). թորած խմելու
ջուր. մաքրած ջուր (ըմպելիք). բանջարեղենի
հիմքով ըմպելիքներ. լոբազգիների հիմքով
ըմպելիքներ.
ֆերմենտացված
ըմպելիք
աղացած լոբազգիներից. բաղադրություններ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. շարբաթ (ըմպելիք)։
____________________

(210) 20190828
(220) 25.04.2019
(730) Իներ Մոնգոլիա Յիլի Ինդասթրիալ Գրուփ
Քո., Լթդ., CN
(540)

(511)
դաս 5. դեղամիջոցներ. հանքային ջրեր
բժշկական նպատակների համար. ըմպելիքներ
բժշկական նպատակների համար. սննդային
նրբաթելեր. քաշի նվազեցման դեղամիջոցներ.
նուտրիցևտիկ
պատրաստուկներ
թերա
պևտիկ կամ բժշկական նպատակներով.
դեղամիջոցներ մարդու համար. վիտամինային
պատրաստուկներ.
ռադիոակտիվ
նյութեր
բժշկական նպատակների համար. գազեր
բժշկական նպատակների համար. քիմիական
հաղորդիչներ
էլեկտրակարդիոգրաֆիական
էլեկտրոդների
համար.
սերմնահեղուկ
արհեստական
բեղմնավորման
համար.
ախտահանիչ միջոցներ. լուծույթներ հպա
ոսպնյակների համար. սնուցիչ միջավայրեր
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մանրէների կուլտուրաների համար. դեղերով
տոգորված կոնֆետներ. սննդային հավելումներ
պրոտեինից. սննդային հավելումներ լեցիթինից.
հավելումներ.
սպիտակուցային
սննդային
սննդային հավելումներ. սննդային հանքային
հավելումներ. դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակ
ների համար. կաթնային չոր խառնուրդներ
մանկական սննդի համար. մանկական սնունդ.
մանկական սննդային խառնուրդներ. կաթի
փոշի երեխաների համար. պատրաստուկներ
օդը մաքրելու համար. բուժական անասնակեր
կենդանիների համար. սննդային հավելում
ներ կենդանիների համար. միջատասպան
միջոցներ.
մանկական
խանձարուրներ.
բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտագործելու
համար. ատամնաբուժական հղկանյութեր.
խանձարուրներ ընտանի կենդանիների համար.
պրոբիոտիկների աճը խթանող սննդային
հավելումներ. պրոբիոտիկ պատրաստուկներ
բժշկական նպատակների համար.
դաս 29. միս. ջրիմուռների սննդային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). անկենդան
ձուկ. մրգային պահածոներ. պահածոյացված
մրգեր.
թեթև
նախուտեստներ
մրգերի
և
բանջարեղենի
հիմքով.
արեկայի
(արմավենու տեսակ) մշակված պտուղներ.
պահածոյացված բանջարեղեն. ձու. կարագ.
սերուցք (կաթնամթերք). կաթ. կաթնամթերք.
յոգուրտ. հարած սերուցք. կաթի փոշի. կաթի
գերակշռությամբ
կաթնային
ըմպելիքներ.
սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. կաթնային
թեյ (կաթի հիմքով). նշի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. սոյայի կաթ. թթվասեր
(թթվեցրած սերուցք). գետնընկույզի կաթ
խոհարարական
նպատակների
համար.
սոյայի կաթի փոշի. սոյայի կաթի էսենցիաներ.
կոկոսի կաթ. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի
կաթի հիմքով. ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով.
ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմքով.
պանիրներ. սննդային յուղեր. սննդային դոնդող.
մշակված ընկույզներ. ուտելի չորացրած սնկեր.
սոյայի շոռ. բնական կամ արհեստական
թաղանթներ երշիկի համար. կաթնային հաբեր
(կաթնամթերք). այծի կաթի փոշի.
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դաս 30. սուրճով ըմպելիքներ. շոկոլա
դակաթնային ըմպելիքներ. սուրճ. կակաո
(ալկալացված, փոշու տեսքով, հատիկավոր
կամ ըմպելի). շոկոլադային ըմպելիքներ. թեյ.
թեյի հիմքով ըմպելիքներ. շաքար. կոնֆետներ.
կաթնային հաբեր (քաղցրավենիք). մեղր.
ոսկե օշարակ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով. հաց. քաղցրավենիք
և
հրուշակեղեն.
վարսակի
փաթիլներ.
արագ
(ակնթարթային)
եփվող
բրինձ.
հացահատիկային
արտադրանք.
սոյայի
ալյուր. բրինձ. սագո. ցորենի ալյուր. արագ
(ակնթարթային) եփվող լապշա. բրնձի լապշա.
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. սննդային
օսլա. պաղպաղակ. սննդային սառույց. մրգային
սառույց. աղ. քացախ. սոյայի սոուս. համեմունք.
մանանեխ. ձկնային սոուսներ. խմորիչներ.
մակարդներ. անուշաբույր պատրաստուկներ
սննդի համար. սննդային էսենցիա (բնահյութ),
բացառությամբ եթերային էսենցիաների և
եթերային յուղերի. կայունարարներ հարած
սերուցքի համար. տնային պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սնձան (սպիտակուցային նյութ). բրնձի ալյուր.
պաղպաղակի փոշի. կաթով թեյ (ոչ կաթի
հիմքով).
դաս 32. գարեջուր. բրնձի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
գարեջրի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
սպորտային
ըմպելիքներ.
էներգետիկ
ըմպելիքներ. գազավորված ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
ոչ
ալկոհոլային
մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ. ջրեր (ըմպելիքներ). լիթիումաջուր.
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). կարբոնացված
ջուր. սեղանի ջրեր. լիմոնադներ. սոդայաջուր.
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գազավորված
ջուր. իզոտոնիկ ըմպելիքներ. կվաս (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). սմուզիներ (մրգերի
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով
ըմպելիքներ). սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. սուրճի
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. կոլաներ (ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ).
կաթնաթթու
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ՄԱՍ
№ 1

պարունակող
մրգային
ըմպելիքներ
(ոչ
կաթնային). թորած ջուր (ըմպելիք). թորած խմելու
ջուր. մաքրած ջուր (ըմպելիք). բանջարեղենի
հիմքով ըմպելիքներ. լոբազգիների հիմքով
ըմպելիքներ.
ֆերմենտացված
ըմպելիք
աղացած լոբազգիներից. բաղադրություններ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. շարբաթ (ըմպելիք)։
____________________
(210) 20190842
(220) 26.04.2019
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM
(540)

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի.
օղի. շամպայն:
____________________
(210) 20190843
(220) 26.04.2019
(730) Արման Աբրահամյան, Երևան, Կոմիտասի
34/1, բն. 30, AM
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ։
____________________
(210) 20190844
(220) 26.04.2019
(730) Արման Աբրահամյան, Երևան, Կոմիտասի
34/1, բն. 30, AM
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ։
____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

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

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

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

GD

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

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

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

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

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

NP
NR
NZ
OA

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

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

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

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW
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1
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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
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