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Տեղեկություններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20201508
(220) 11.08.2020
(730) «Իռսառ» ՍՊԸ, Երևան, Նար-Դոս 1-ին
նրբ., տ. 65, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքով
ապահովման ծառայություններ:
____________________

(210) 20201435
(220) 11.08.2020
(730) Աննա Եղիազարյան Հրաչի, Երևան,
Ռոմանոս Մելիքյան 26, AM
(540)

(511)
դաս 28. խաղային կոնստրուկտորներ.
գլուխկոտրուկներ՝
կազմված
պատկերներ
կազմող տարրերի հավաքածուից (փազլներ):
____________________

(210) 20201271
(220) 08.07.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անի Ջուլհակյան
Հրաչիկի, Երևան, Գալշոյան 36, բն. 123, AM

(540)

(511)
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում).
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգի
ների ծառայություններ. զվարճությունների
ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում.
կինեմատոգրաֆիական
սարքավորումների
վարձույթ. զվարճությունների կազմակերպում
հյուրերի
համար.
կինոստուդիաների
ծառայություններ. կրկեսային կատարումների
ներկայացում. մրցույթների կազմակերպում
(ուսումնական կամ զվարճալի). հեռակա
ուսուցում. ֆիզիկական դաստիարակություն.
դեկորացիաների վարձույթ շոու- ծրագրերի
համար. ժամանցի օբյեկտների տրամադրում.
զվարճալի
ռադիոհաղորդումներ.
տեքս
տային նյութերի հրապարակում, բացա
ռությամբ
գովազդային
նյութերի.
կրթադաստիարակչական
ծառայություններ.
ձայնագրությունների վարձակալություն. կինո
ֆիլմերի վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն,
բացառությամբ
գովազդային
ֆիլմերի.
մարմնամարզության ուսուցում. գրքերը դուրս
տալու հնարավորությամբ գրադարանների
ծառայություններ.
գրքերի
հրատարակում.
ռադիո և հեռուստատեսային ընդունիչների
վարձույթ.
ռադիո
և
հեռուստատեսային
ծրագրերի
մոնտաժում.
վարյետե
ների
ներկայացումներ.
երաժշտասրահների
ներկայացումներ.
նվագախմբերի
ծառա
յություններ. թատերական ներկայացումներ.
շոուների արտադրություն. հեռուստատեսային
զվարճալի
հաղորդումներ.
թատերական
դեկորացիաների վարձույթ. կենդանաբանական
այգիների
ծառայություններ.
սպորտային
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սարքերի
տրամադրում.
նկարիչներին
մոդելներ տրամադրող գործակալությունների
ծառայություններ. շարժական գրադարան
ների
ծառայություններ.
խաղատների
ծառայություններ
(խաղեր).
ակումբների
ծառայություններ (զվարճություն կամ կրթու
թյուն). կոլոքվիումների կազմակերպում և
անցկացում. կոնֆերանսների կազմակերպում
և անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների)
կազմակերպում և անցկացում. դիսկոտեկ
ների ծառայություններ. կրթության ոլորտին
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
քննությունների անցկացում. զվարճության
ոլորտին
վերաբերող
տեղեկատվության
տրամադրում.
ցուցահանդեսների
կազ
մակերպում մշակութային կամ կրթության
նպատակներով.
մոլեխաղերի
ոլորտում
ծառայություններ. գոլֆի դաշտերի տրա
ակումբների
մադրում.
առողջության
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես
մարզումներ).
հանգստի
ճամբար
ների
ծառայություններ
(զվարճություններ).
թատերա
կանացված ներկայացումներ. կինո
թատրոնների
ծառայությունների
տրամա
դրում.
մանկապարտեզներ
(կրթություն).
կազմակերպում.
սպորտային
մրցումների
ժամանցային
հանդիպումների
ծրագրերի
կազմում.
գործնական
հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ).
ձայնագրությունների
ստու
դիաների
ծառայություններ.
հանգստի
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
ստորջրյա սուզման հանդերձանքի վարձույթ.
սպորտային
սաքավորումների
վարձույթ,
բացառությամբ
տրանսպորտային
միջոց
սարքավորում
ների.
մարզադաշտերի
ների
վարձույթ.
տեսամագնիտոֆոնների
վարձույթ.
տեսաֆիլմերի
վարձույթ.
սեմինարների
կազմակերպում
և
անցկացում.
սպորտային
ճամբարների
ծառայություններ.
գիտաժողովների
կազմակերպում
և
(սիմպոզիումների)
անցկացում.
սպորտային
միջոցառումների
ժամկետների
պլանավորում.
կրթության
գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց դասերի
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում).
գեղեցկության մրցույթ
ների կազմակերպում.
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երի
ամրագրում.
ներկայացումների
տոմս
կրկնօրինա
կում.
կրոնական
կրթություն.
վիճակախաղերի կազմակերպում. պարահան
դեսների
կազմակերպում.
ներկայացում
ների
կազմա
կերպում
(իմպրեսարիոների
ծառայություններ).
խաղադահլիճների
ծառայու
թյունների տրամադրում. ձայնային
սարքավորումների
վարձակալություն.
լուսա
վորման
սարքերի
վարձույթ
թատ
րոնների
կամ
հեռուստաստուդիաների
համար.
թենիսի
կորտերի
վարձույթ.
տեսախցիկների
վարձույթ.
սցենարներ
գրելու
ծառայություններ,
բացառությամբ
գովազդայինից.
տեսագրությունների
մոն
տաժում.
գրքերի
և
պարբերականների
առցանց հրապարակում. հրապարակումներ
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական
համակարգերի
օգնությամբ.
ենթագրերի
կատարում.
համակարգչային
ցանցերի
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային
ծառայություններ. կարաոկե ծառայություն
ներ.
երաժշտության ստեղծագործում. գիշերային
ակումբ-սրճարանների ծառայություններ (զվար
ճություններ). ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային
առցանց հրապարակումների տրամադրում.
լուսանկարչական
ռեպորտաժներ.
լուսա
նկարչություն. մասնագիտական կողմնորոշում
(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման
հարցերով). նորությունների ծառայություն
ներ.
թարգմանիչների
ծառայություններ.
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագրում.
միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխման
ծառայություններ
(զվարճանք,
ժամանց).
տեքստերի
խմբագրում.
համերգների
կազմակերպում և անցկացում. գեղագիր
ների ծառայություններ. հրապարակումների
մանրա
կերտում,
բացառությամբ
գովազ
դայինների. նորաձևության ցուցադրության
նպատակով.
կազմակերպում
ժամանցի
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ
(ուսուցում).
սպորտային
հրապարակների
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ.
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ.
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
ֆիթնես դասերի անցկացում. մասնագիտական
վերապատրաստում. երաժշտական արտա
դրանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ.
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
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մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում.
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամա
դրում. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և
անցկացում.
երգահանների
ծառայություն
ներ. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ
պահանջի»
ծառայության
միջոցով.
չբեռնվող
հեռուստատեսային
ծրագրերի
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի»
ծառայության միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի
ծիսակարգի ուսուցում ). այկիդոյի ուսուցում.
արվեստի ստեղծագործությունների վարձույթ.
սենյակային
ակվարիումների
վարձույթ.
լեռնային
զբոսաշրջության
իրականացում
զբոսավարի
ուղեկցությամբ.
զգեստավոր
ված դիմակահանդեսների կազմակերպում
զվար
ճությունների
համար.
գեղարվեստի
պատկերասրահների կողմից ներկայացվող
մշակութային, կրթական կամ ժամանցային
ծառայություններ. կինովարձույթ. նոու-հաու
փոխանցում (ուսուցում). հատուկ պահանջներով
օգնականների կողմից տրամադրվող կրթա
կան ծառայություններ. ձյուդոյի ուսուցում.
դրոնների օդանավավարման որակավորման
քննությունների անցկացման ծառայություններ.
հնչյունային օպերատորների ծառայություններ
միջոցառումների
համար.
տեսանյութերի
խմբագրման ծառայություններ միջոցառումների
համար.
լուսատեխնիկների
ծառայություն
ներ միջոցառումների համար. կինոֆիլմերի
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
զվարճանքի կամ մշակութային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամա
դրում զվարճությունների կամ մշակութային
նպատակներով. ուսուցման նմանակիչների
վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստվածության
գնահատման
ծառայություններ
ուսուցման
նպատակներով.
դեմքի
վրա
նկարելու
ծառայություններ:
____________________
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(210) 20201388
(220) 22.07.2020
(730) «Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 0043,
Շիրակի 2/5, AM
(540)

(511)
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր
և
բիտում.
ոչ
մետաղյա
շարժական
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա
հուշարձաններ:
____________________

(210) 20201414
(220) 24.07.2020
(730) «Մեդիքալ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-Արեշ փ. 11,
շ. 77, բն. 33,, AM
(540)

(511)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ:
____________________

(210) 20201426
(220) 27.07.2020
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(730) «Պյատնիցա» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի
39/12, տար. 85, 86, AM
(540)

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

(210) 20201428
(220) 27.07.2020
(730) «Մայրական կաթ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան
16/30, AM
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ:
____________________

(210) 20201455
(220) 31.07.2020
(730) Դերենիկ Ղևոնդյան, ք. Գորիս, Մեսրոպ
Մաշտոցի 148/12, AM
(540)

(511)
դաս 3. սափրվելու կրեմ:
____________________
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(210) 20201457
(220) 31.07.2020
(730) «Գլոբալ շիփփինգ» ՍՊԸ, Երևան, Հր.
Քոչար 44/53, AM
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր, այդ թվում նաև օնլայն
հարթակներում առևտուր, գովազդ. գործերի
կառավարում գործարարության ասպարեզում.
վարչարարական գործունեություն գործարա
րության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայություններ.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ.
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ծանապարհորդությունների կազմակերպում:
____________________

(210) 20201458
(220) 03.08.2020
(730) «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումով
18/8, AM
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական
գործունեություն
գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
մասնավորապես
ալկոհոլային
խմիչքների,
գինիների
մանրամեծածախ
վաճառք.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման
ծառայություններ.
ժամա
նակավոր
բնակատեղով
ապահովում.
մասնավորապես՝ ռեստորանային և հանրային
սննդի
կազմակերպում.
ճաշարասրահներ.
սրճարաններ:
____________________
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(210) 20201464
(220) 03.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էմմա Զոհրաբյան
Հրաչի, Երևան, Հասրաթյան փ., տուն 9, AM
(540)

(210) 20201540
(220) 13.08.2020
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Էլմիրա
Մանուկյան, Երևան, Վիլնյուսի 85, բն. 101, AM
(540)

(511)
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն.
անշարժ
գույքի
գործակալությունների
ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններում.
բնակարանների
վարձակալություն.
գրա
սենյակների
վարձակալություն
(անշարժ
գույք).
անշարժ
գույքի
հետ
կապված
գործառնություններ:
____________________

(511)
դաս 44. վարսավիրանոցների ծառայու
թյուններ:
____________________

(210) 20201481
(220) 05.08.2020
(730) «Գրին ֆարմ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
Մրգաշեն 12, տ. 19., AM
(540)

(511)
դաս 33. oղի:
____________________
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(210) 20201548
(220) 14.08.2020
(730) «Արմեն-ալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ,
1116 գ. Այգեշատ, Բարեկամության 30, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. գինի. կոնյակ. օղի. վիսկի:
____________________

(210) 20201495
(220) 07.08.2020
(730) «Լայքնետ» ՍՊԸ, Երևան, Ջուղայիի 8/1, AM
(540)

(210) 20201549
(220) 14.08.2020
(730) «Արմեն-ալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ,
1116 գ. Այգեշատ, Բարեկամության 30, AM
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռահա
ղորդակցման ծառայոյթյուննոր:
____________________

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. գինի. կոնյակ. օղի. վիսկի:
____________________
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(210) 20201550
(220) 14.08.2020
(730) «Արմեն-ալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ,
1116 գ. Այգեշատ, Բարեկամության 30, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. գինի. կոնյակ. օղի. վիսկի:
____________________

(210) 20201553
(220) 14.08.2020
(730) «Մանիդա» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց
42-44, AM
(540)

(511)
դաս 32. մրգահյութեր:
____________________

(210) 20201556
(220) 14.08.2020
(730)
«Հայաստանի
Հանրապետության
հաշմանդամային սպորտի ֆեդերացիա» ՀԿ,
Երևան, Նուբարաշեն խճ., շ. 5/5, բն. 44, AM
(540)
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(511)
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). մրցույթ
ների կազմակերպում (ուսումնական կամ
զվարճալի). ֆիզիկական դաստիարակություն.
կրթադաստիարակչական
ծառայություններ.
մարմնամարզության ուսուցում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և
ֆիթնես-մարզումներ).
սպորտային
մրցումների
կազմակերպում.
սպորտային
սարքավորումների վարձույթ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորումների
վարձույթ.
սպորտային
ճամբարների ծառայություններ. սպորտային
միջոցառումների ժամկետների պլանավորում.
սպորտային
սարքերի
տրամադրում.
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ
(ուսուցում).
սպորտային
հրապարակների
վարձույթ.
անհատական
մարզիչների
ծառայություններ. ֆիթնես-դասերի անցկա
ցում. մասնագիտական վերապատրաստում.
սպոր
տային միջոցառումների ժամկետների
պլանավորում. սպորտային հրապարակների
վարձույթ.
սպորտային
ճամբարների
ծառայություններ. մարզիկների գործունեության
կառավարում.
դաս 44. առողջարարական ծառայու
թյուններ.
ծառայություններ
մարդկանց
հիգիենայի և կոսմետիկայի բնագավառում.
շնչառական թերապիա. շնչառական մարմնա
մարզություններ. մերսումներ. առողջատների
ծառայություններ.
հոգեբանների
ծառայու
թյուններ. խորհուրդներ առողջության հար
ցերով. ծառայություններ արոմաթերապիայի
ոլորտում. ինքնազարգացման թրեյնինգների
կազմակերպում. կանանց ինքնազարգացման
կենտրոնի ծառայություններ. հոգեբանների
ծառայություններ. հոգեմարմնային թերապիա.
լիցքաթափման
թերապիա.
լիցքավորման
համար վարժություններ:
____________________

(210) 20201566
(220) 18.08.2020
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(730) «Տաքսի Արմենիա» ՍՊԸ, Երևան, 0064
Մալաթիա-Սեբաստիա 28, 25, AM
(540)

(511)
դաս 39. տրանսպորտի ամրագրում և
առաքում
հեռախոսների,
պլանշետների,
համակարգիչների
համար
նախատեսված
ծրագրերի
միջոցով.
ճանապարհորդների
ուղեկցում. ավիափոխադրումներ. սանիտա
րական
փոխադրումներ.
փոխադրումներ
բեռնատար ավտոտրանսպորտով. բեռ
ների
տեղափոխում.
փոխադրումներ
գետային
տրանսպորտով.
փոխադրում
խողովա
փոխադրումներ.
կաշարով.
ուղևորային
տաքսի ծառայություն. ճանապարհորդների
փոխադրում. ավիափոխադրումներ. սանի
տարական փոխադրումներ. ավտոմոբիլային
փոխադրումներ.
ավտոբուսային
փոխա
դրումներ. փոխադրումներ բեռնատար ավտո
սայլային
տրանսպորտով.
փոխադրումներ
տրանսպորտով. երկաթուղային փոխադրում
բեռնափոխադրումների
ներ.
ծովային
միջնորդություն.
փոխադրումներ
գետային
տրանսպորտով.
փոխադրումներ
ջրային
տրանսպորտով. ճանապարհորդական շրջա
գայությունների
համար
փոխադրումների
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումներ.
տրամվայով փոխադրումներ. զրահապատ
տրանսպորտով
փոխադրումներ.
միջնոր
դեպքում.
դություն
փոխադրումների
փոխադրումների հարցերով տեղեկատվության
տրամադրում.
երրորդ
անձանց
համար
ուևորափոխադրումների
կազմակերպում
առցանց հավելվածների միջոցով:
____________________

(210) 20201576
(220) 19.08.2020
(730) «Սալիթիմ» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 15
օֆիս 2/31, AM
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(540)

(511)
դաս
դաս
դաս
դաս
դաս

5. սննդային հավելումներ.
20. հայելիների շրջանակներ.
29. դոնդող.
30. թխվածքաբլիթներ. կեքսեր.
31. թարմ մրգեր և բանջարեղեն:
____________________

(210) 20201593
(220) 20.08.2020
(730) «Երջանկության ճանապարհ» ԲՀԿ, Արմա
վիրի մարզ, ք. Վաղարշապատ, Զվարթնոց,
Այգեստան 20, AM
(540)

(511)
դաս 41. մտավոր խնդիրներ ունեցող
անձանց կրթություն ցերեկային կենտրոններում:
____________________

(210) 20201607
(220) 24.08.2020
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես
Սարդարյան Ռաֆիկի, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր,
Խորենացու 1 գ, բն. 81, AM
(540)

(511)
դաս 5. կանացի հիգիենիկ ներդիրներ,
կանացի հիգիենիկ միջադիրներ. կանացի
հիգիենիկ բարձիկներ:
____________________

(210) 20201614
(220) 25.08.2020
(730) Սի.Փի. Ֆարմասյութիքլզ Ինթերնեյշնլ
Սի.Վի., NL
(540)

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

(210) 20201611
(220) 24.08.2020
(730) «Իմպորտ ԷյԷմ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ.
Ջրաշեն, Գ. Հաջոյան փ., տուն 45, AM
(540)
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(511)
դաս 3. օճառ. լվացքի փոշի. լվացքի միջոց
հեղուկ լվացքի համար. օդաթարմացուցիչ.
միջատասպան. կանացի միջադիր. հեղուկ
օճառ. խոնավ անձեռոցիկ. փայլաթիթեղ
թխվածքի թուղթ.
դաս 35. մանրամեծածախ խանութների
ծառայություններ:
____________________
(210) 20201624
(220) 26.08.2020
(730) Վահե Ավետիսյան, Երևան, Գրիբոյեդովի
31, բն. 11, AM
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցման ծառայու
թյուններ:
____________________
(210) 20201625
(220) 26.08.2020
(730) Վահե Ավետիսյան, Երևան, Գրիբոյեդովի
31, բն. 11, AM
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցման ծառայու
թյուններ:
____________________
(210) 20201626
(220) 26.08.2020
(730) Վահե Ավետիսյան, Երևան, Գրիբոյեդովի
31, բն. 11, AM
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցման ծառայու
թյուններ:
____________________
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(210) 20201627
(220) 26.08.2020
(730) Վահե Լալայան, ք. Արմավիր, Մյասնիկյան
նրբ. 2, տուն 4, AM
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցման ծառայու
թյուններ:
____________________

(210) 20201628
(220) 26.08.2020
(730) Վահե Լալայան, ք. Արմավիր, Մյասնիկյան
նրբ. 2, տուն 4, AM
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցման ծառայու
թյուններ:
____________________

(210) 20201629
(220) 26.08.2020
(730) Վահե Լալայան, ք. Արմավիր, Մյասնիկյան
նրբ. 2, տուն 4, AM
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցման ծառայու
թյուններ:
____________________
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(210) 20201630
(220) 26.08.2020
(730) Սարգիս Կարապետյան, Երևան, Բաբա
ջանյան 63, բն. 37, AM
(540)

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

(210) 20201631
(220) 26.08.2020
(730) Սարգիս Կարապետյան, Երևան, Բաբա
ջանյան 63, բն. 37, AM
(540)

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

(210) 20201632
(220) 26.08.2020
(730) Սարգիս Կարապետյան, Երևան, Բաբա
ջանյան 63, բն. 37, AM
(540)

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

(210) 20201645
(220) 27.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վիլեն Պետրոս
յան Արտուշի, ք. Բյուրեղավան, Զորավար
Անդրանիկի 37, բն. 4, AM
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(540)

(511)
դաս 20. կահույք:
____________________

(210) 20201657
(220) 28.08.2020
(730) Աննա Մարգարյան, Երևան, Զաքարիա
Սարկավագի 42/5, AM
(540)

(511)
դաս 11. առաստաղի լուսամփոփներ.
ջահեր.
դաս 14. ապարանջաններ. կրծքազարդեր.
վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). ոսկերչական
իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր).
մատանիներ (թանկարժեք իրեր). ականջօղեր.
դաս 18. պայուսակներ.
դաս 20. նստարաններ (կահույք). կահա
վորանք (կահույք). աթոռներ. բազկաթոռներ.
բազմոցի բարձեր. բարձեր.
դաս 21. ծաղկամաններ. խոհանոցային
սպասքի
հավաքակազմեր.
բաժակներ
(անոթներ). սկահակներ (վազաներ) մրգերի
համար. կենցաղային սպասք.
դաս 25. բլուզներ. տրիկոտաժեղեն.
շալեր. խալաթներ. սվիտերներ պուլովերներ.
շապիկներ (բլուզներ). հագուստ. կոստյումներ.
պատրաստի
հագուստ.
տաբատներ.
վերնազգեստ.
տրիկոտաժե
հագուստ.
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ).
զգեստներ.
վերարկուներ.
գլխակապեր
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(հագուստ).
գոտի-քսակներ
(հագուստ).
գոտիներ (հագուստ). շալեր. բազկապատներ.
հագուստի օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև
շարֆեր. շարֆ, կաշնե, վզնոց. կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. թասակներ (գլխարկ).
բոլորագլխարկներ:
____________________

(210) 20201658
(220) 28.08.2020
(730) «Ա.Դ.Ա. հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբ
կիրի 41, AM
(540)

(511)
դաս 29. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ.
բուրավետացրված
ընկույզներ.
մշակված
պնդուկ.
դաս 31. չմշակված ընկույզներ:
____________________

(210) 20201668
(220) 28.08.2020
(730) Վահան Մաշինյան, ք. Վարդենիս, Լեռնա
գործների 6, բն. 47, AM
(540)

(511)
դաս 43. սրճարանների, ռեստորանների,
բարերի ծառայություններ, ինքնասպասարկ
ման
ռեստորանների
ծառայություններ,
խորտկարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20201690
(220) 01.09.2020
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(730) «Ռոսլին Ջյուլըրի» ՍՊԸ, Երևան 0025,
Իսահակյան 10/11, AM
(540)

(511)
դաս 8. սեղանի սպասք, այն է՝ դանակները,
պատառաքաղները և գդալները, ներառյալ՝
թանկարժեք մետաղներից պատրաստվածները
և սառը զենք (դանակներ).
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ.
ոսկերչական
իրեր,
զարդեր, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք
քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ
սարքեր, թանկարժեք իրեր, այդ թվում
դրանց
նմանակումները,
օրինակ՝
ստրաս (արհեստական՝ կեղծ ադամանդ,
թևքաճարմանդներ, փողկապների գնդասեղ
ներ, փողկապների սեղմիչներ, բանալիների
օղակներ և դրանց հուռութներ, ոսկերչական
իրերի համար կախազարդեր, զարդատուփեր,
ժամացույցների մասեր՝ սլաքներ, թվացույցեր,
թմբուկներ, շղթաներ, շղթաների փականներ,
ոսկերչական իրերի մասեր՝ փականներ,
ականջօղերի փականներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ։
____________________

(210) 20201699
(220) 02.09.2020
(730) «ՕԿՏՕ» ՍՊԸ, Երևան, Հր. Քոչար 14/1,
բն. 16, AM
(540)
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(511)
դաս 9. արևային մարտկոցներ էլեկտրա
էներգիայի արտադրության համար. էլեկտրա
կան կերպափոխիչներ.
դաս 11. ջրատաքացուցիչներ.
դաս 35. արևային մարտկոցների և
ջրատաքացուցիչների մեծածախ և մանրածախ
վաճառք.
դաս 37. արևային մարտկոցների և ջրատա
քացուցիչների տեխնիկական սպասարկում:
____________________

(210) 20201713
(220) 03.09.2020
(730) «Բլյու ֆենիքս» ՍՊԸ, Երևան, Սարի-թաղ,
փ. 27, տ. 35, AM
(540)

(511)
դաս
3.
օճառներ.
հակամանրէային
օճառներ. ձեռքեր լվանալու հակամանրէային
միջոցներ. շամպուններ. ացետատներ. լվացող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական
և
բժշկական
նպատակների
համար
օգտագործվողների.
լուծույթներ
մաքրելու
համար. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
լվացքի համար. բուրավետիչներ (եթերային
յուղեր). ոչ բուժական մաքրող միջոցներ
անձնական հիգիենայի համար. կենցաղային
քիմիական պատրաստուկներ մաքրելու համար.
ժավելաջուր. հեղուկներ ապակիների, այդ
թվում՝ հողմապակիների մաքրման համար.
դաս 21. օճառի բաշխիչներ:
____________________

(210) 20201715
(220) 04.09.2020
(730) «Այթիմ» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 48, AM
(540)
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(511)
դաս 42. տեղեկատվական տեխնոլո
գիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն.
տվյալների
պահեստային
հեռապատճեն
ման
ծառայություններ.
տեղեկատվա
կան
տեխնոլոգիաների
ծառայություններ,
որոնք
տրամադրվում
են
արտաքին
ռեսուրսների (աութսորսինգ) հիման վրա.
հեռահաղորդակցական
տեխնոլոգիաների
ոլորտում խորհրդատվական ծառայություն
ներ.
համակարգչային
անվտանգու
թյան
ոլորտում
խորհրդատվություն.
տեխնիկական
փաստաթղթերի
կազմում.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
անսարքությունները բացահայտելու համար:
____________________

(210) 20201745
(220) 09.09.2020
(730) Լուսինե Գագիկի Դավթյան, Երևան, Ա.
Խաչատրյան, 1-ին նրբ., շ. 4, բն. 24, AM
(540)

(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական
գործառնությունների
մասին.
հայտարարությունների
փակցնում.
ներմուծման-արտահանման գործակալություն
ների
ծառայություններ.
առևտրային
տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառայություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն.
գովազդային
նյութերի
տարածում.
լուսապատճենահանման
ծառայություններ.
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի
և ապարատների վարձույթ. հաշվապահական
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ.
խորհրդատվություն
գործարարության
կազմա
կերպման
և
կառավարման
հար
ցերով. խորհրդատվություն աշխատակիցների
անձնա
կազմը
կառավարելու
հարցերով.
խորհրդատվություն
գործարարության
վարման
հարցերով.
մեքենագրման
կառա
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
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գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային
կամ
արդյունաբերական
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում.
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում.
գործարարության արդյունավետության փորձա
քննական
ծառայություններ.
աճուրդային
վաճառք.
շուկայի
ուսումնասիրություն.
առևտրային
գործունեության
գնահատում.
հետազոտություններ
գործարարության
ասպարեզում.
գովազդային
նյութերի
խորհրդատվություն
գործարա
վարձույթ.
րության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի,
իրադրության)
հետազոտու
թյուններ. ծառայություններ հասարակական
հարաբերությունների
բնագավառում.
սղագրական ծառայություններ. հեռուստա
գովազդ. հաղորդագրությունների գրառում
(գրասենյակային աշխատանքներ). ցուցա
փեղկերի
ձևավորում.
գովազդային
գործակալությունների
ծառայություններ.
գործարարության կառավարման խորհրդա
տվական
ծառայություններ.
մանեկենների
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային)
հետազոտություններ.
տվյալների
ավտոմատացված
հիմնա
պաշարների
վարում.
մասնագիտական
խորհրդատվություն
գործարարության
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում.
ցուցահանդեսների
կազմակերպում
առև
տրային կամ գովազդային նպատակներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրա
մադրում.
հասարակական
կարծիքի
հետազոտում.
վճարման
փաստաթղթերի
նախապատրաստում. աշխատակիցների հաս
տիքների համալրում. ձեռնարկությունները
տեղափոխելու հետ կապված վարչական
ծառայություններ. տարածքների վարձակալում
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի
օժանդակություն երրորդ անձանց համար.
քարտուղարական
ծառայություններ.
հար
կային
հայտարարագրերի
կազմում.
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա
յու
թյուններ
բացակայող
բաժանորդների
համար.
տեքստի
մշակում.
լրագրերի
բաժանորդագրության
կազմակերպում
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երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով.
հյուրանոցային
գործունեության
կառավա
րում. ստեղծագործների և կատարողների
գործերի
կառավարում.
տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային
հիմնապաշարներում.
տեղեկատվության
կանոնա
կարգում տվյալների համակարգչային
հիմնապաշարներում. առևտրական տոնա
վաճառների
կազմակերպում.
լուսա
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային
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.
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության
և խորհուրդների տրամադրում 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. վաճառքի
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ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ.
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի
երթևեկի
օպտիմալացում.
գովազդային
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայու
թյուններ. արտահաստիքային աշխատողների
գործունեության կառավարում. առևտրային
գործարքների համաձայնեցում և կնքում
երրորդ
անձանց
համար.
տվյալների
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների
նորացում
և
պահում.
շինարարական
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն)
նախագծերի
կառավարում.
գործարար
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ
գնողների և վաճառողների համար առցանց
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային
հասկացությունների
մշակում.
արտաքին
վարչական կառավարում ընկերությունների
համար.
հարկային
հայտարարագրեր
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող
ծրագրերի
առևտրային
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ.
կենսագրական 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 հավատար
մության ծրագրերի կառավարում. գովազդային
սցենարների տեքստերի կազմում. տվյալների
և գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում.
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար
մացում և պահում. տեղեկատվական ցանկի
կազմում
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով.
պոտենցիալ
մասնավոր
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք
ունեցող
ձեռնարկատերերի
ընտրության
հարցում բիզնես-ծառայություններ. հեռուստա
խանութների
ծրագրերի
արտադրություն.
հաղորդակցման
հասարակության
հետ
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ռազմավարության
վերաբերյալ
խորհրդա
տվություն.
խորհրդատվություն
գովազդա
յին
հաղորդակցության
ռազմավարության
վերա
բերյալ.
գործարար
պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումների հովանավորմամբ
ապրանքների
և
ծառայությունների
խթանում.
մրցակցային
հետախուզական
ծառայություններ. շուկայի հետախուզական
ծառայություններ.
ֆինանսական
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. դեղագործական,
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս
տուկների և բժշկական պարագաների մեծա
ծախ վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ
(շուկայավարում). գործարարության ժամա
նակավոր 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.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
օգտագործողների
վարկանիշների
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով. հեռախոսային կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ
առևտրի
ծառայություններ.
սպառողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ
մարքեթինգային նպատակներով. վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար.
դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ
պատահարներից.
տարաժամկետ
մար
ման վարկեր. ապահովագրու
թյան վիճա
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անշարժ
կագիրների
ծառայություններ.
գույքի
վարձակալություն.
միջնոր
դային
գործունեություն.
վարկային
գործա
կալությունների ծառայություններ. անշարժ
գույքի գործակալությունների ծառայություններ.
միջնորդություն
անշարժ
գույքի
հետ
կապված
գործառնություննե
րում.
պարտ
գործա
քերի
բռնագանձման
կալություն
ապահովագրման
ների
ծառայություններ.
միջնորդություն.
մաքսային
միջնորդների
(բրոքերների) ֆինանսական ծառայություն
ներ.
ապահովագրություն.
բանկային
ծառայություններ. անշարժ գույքի գնահատում.
բարեգործական միջոց
ների հավաքագրում.
փոխադարձ հիմնադրամների հիմնադրում.
կապիտալ ներդրումներ. երաշխավորություն.
դրամի
փոխանակում.
ճամփորդական
վճարագրերի
թողարկում.
ֆինանսական
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկի
զելի
պահարաններում.
դրամահավաք
փոխառությունների
ների
կազմակերպում.
տրամադրում (ֆինանսավորում). հարկային
փորձաքննություն.
ֆինանսական
գնա
բան
հատումներ
(ապահովագրություն,
անշարժ
կային
գործառնություններ,
գույք).
ֆակտորինգ.
խնամակալական
ծառայություններ. ֆինանսավորում. ֆինան
սական
կառավարում.
փոխատվության
տրամադրում
գրավի
դիմաց.
անշարժ
գույքի
կառավարում.
բնակելի
ֆոնդի
կառավարում. ապահովագրություն հրդեհից.
բնակարանների վարձակալություն. ֆերմաների
ձեռնարկություն
և
գյուղատնտեսական
ների
վարձակալություն.
առողջության
ապահովագրություն.
ապահովագրություն
դժբախտ
պատահարներից
ծովում.
հիփո
թեքային
վարկեր.
խնայբանկեր.
ֆինանսական վարձակալություն. բորսայական
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն.
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն.
հնարժեք
իրերի
գնահատում.
արվեստի
ստեղծագործությունների գնահատում. վճարա
գրերի իսկության ստուգում. խորհրդատվություն
ֆինանսական հարցերով. խորհրդատվություն
ապահովագրության հարցերով. սպասարկում
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում
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էլեկտրոնային
հաշվարկների
համակար
գով.
ֆինանսական
տեղեկատվության
տրամադրում. ապահովագրության հարցերով
տեղեկատվության տրամադրում. թանկարժեք
իրերի
գնահատում.
դրամագիտական
իրերի
գնահատում.
վարձակալական
վճարների
գանձում.
դրոշմանիշների
գնահատում.
արժեթղթերի
թողարկում.
արժեքավոր
իրերի
պահպանություն.
բորսայական
գնանշումներ.
վարկային
քարտերի
թողարկում.
գրասենյակների
վարձակալություն (անշարժ գույք). կենսա
թոշակների
վճարման
ծառայություններ.
ֆինանսական հովանավորություն. բանկային
գործառնությունների առցանց իրականացում.
առևտրաարդյունաբերական գործունեության
լուծարք
(ֆինանսական
ծառայություններ).
վերանորոգման
արժեքի
ֆինանսական
գնահատում.
ածխածնային
վարկեր
իրականացնելու միջնորդություն. անտառի
ֆինանսական գնահատում. բրդի ֆինանսական
գնահատում. վարկավորում գրավի դիմաց.
պահեստային (ապահովագրական) ֆոն
դերի
ծառայու
ծառայություններ.
միջնորդային
թյուններ.
խորհրդատվություն
պարտքի
հետ կապված հարցերով. շինարարական
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում
փոխհատուցման
վեբ-կայքերի
միջոցով.
վճարների
ֆինանսական
կառավարում
այլ
անձանց
համար.
հիմնադրամների
տեղաբաշխում. միջնորդական գործարքներ
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի
հետ. ակումբային քարտեր օգտագործելու
միջոցով
զեղչերի
տրամադրում
երրորդ
անձանց. պայմանական ազատվածների համար
երաշխավորման ծառայություններ. տարբեր
մասնագետների համատեղ աշխատանքի համար
գրասենյակների
վարձույթ.
ֆինանսական
գնահատում մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.
նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության
ոլորտներին
վերաբերող
զարգացման
ծախսերի
ֆինանսական
գնահատումներ.
ֆինանսական հետազոտություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ.
վիրտուալ
արժույթների
էլեկտրոնային
փոխանցում.
մտավոր
սեփականության
ակտիվների
ֆինանսական
գնահատում.
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նախահաշվի կազմում ծախսերի գնահատ
ման
նպատակներով.
քրաուդֆանդինգ.
էլեկտրոնային դրամապանակներով վճարման
ծառայություններ.
վիրտուալ
արժույթների
ֆինանսական փոխանակումներ.
դաս 45. թիկնապահների ծառայություններ.
ուղեկցում
հասարակական
վայրերում
(ընկերակցում).
խուզարկուական
գործա
կալությունների
ծառայություններ.
հան
դի
պումների կամ ծանոթությունների կազ
մակերպման ակումբների ծառայություններ.
գիշերային պահակային գործակալություն
ների ծառայություններ. գաղտնափականքների
բացում. երեկոյան հագուստի վարձույթ.
դիակիզում. կորած մարդկանց որոնում. թաղման
ծառայություններ. թաղման բյուրոներ. հագուստի
վարձույթ.
պահակային
ծառայություններ.
ամուսնության գործակալությունների ծառայու
թյուններ. խորհրդատվություն ֆիզիկական
անվտանգության հարցերով. հորոսկոպների
կազմում. հրշեջ ծառայություն. կրոնական
հավաքների
կազմակերպում.
երեխաների
որդեգրման
գործակալությունների
ծառա
յություններ.
կոտրանքից
պաշտպանող
անվտանգության
համակարգերի
հսկում.
երեխաների հրավիրովի դայակների ծառայու
թյուններ. ուղեբեռի ստուգում անվտանգության
նպատակով. տանտերերի բացակայության
ընթացքում
բնակարանում
բնակեցնելու
ծառայություններ.
ընտանի
կենդանիների
խնամք. ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ
տեղեկատվության
հավաքում.
գտնված
իրերի վերադարձ. միջնորդություն վեճերը
լուծելու
հարցում.
ձեռնարկությունների
անվտանգության վիճակի ստուգում. հրդեհի
ազդանշանիչների վարձույթ. կրակմարիչների
վարձույթ.
արբիտրաժի
ծառայություններ.
խորհրդատվություն մտավոր սեփականության
հարցերով.
գործերի
կառավարում
հեղինակային
իրավունքի
բնագավառում.
մտավոր սեփականության լիցենզավորում.
հսկողություն
մտավոր
սեփականության
բնագավառում
իրավաբանական
անձանց
համար.
իրավաբանական
հետա
զոտություններ. դատարանում իրավունքների
ներկայացում.
ծրագրային
ապահովման
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառայու
թյուններ).
դոմեն
անունների
գրանցում
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(իրավաբանական ծառայություններ). վեճերի
այլընտրանքային
(արտադատարանային)
լուծման
ծառայություններ.
չհրկիզվող
պահարանների վարձույթ. տոհմաբանական
հետազոտություններ.
հարսանեկան
միջոցա
ռումների պլանավորում և կազմա
կերպում. սոցիալական ցանցերի առցանց
ծառայություններ.
հատուկ
իրադար
ձությունների
ժամանակ
աղավնիների
արձակում.
զմռսման
ծառայություններ.
իրավաբանական
փաստաթղթերի
նախա
պատրաստում.
գողացված
ապրանքների
տեղորոշման ծառայություններ. լիցենզիաների
իրավաբանական
կառավարում.
աստղա
գուշակների
խորհրդատվություն.
հոգևոր
խորհրդատվություն. խաղաթղթերով գուշա
կողների
ծառայություններ.
ոճաբանի
խորհրդատվություն անձնական զգեստների
վերաբերյալ. անձնական նամակագրության
խմբագրում. թաղման արարողությունների
անցկացում. երրորդ անձանց համար պայմա
նագրերի համաձայնեցման հետ կապված
իրավաբանական ծառայություններ. կրոնական
ծիսակարգերի անցկացում. շներին զբոսանքի
տանելու
ծառայություններ.
համացանցում
դոմեն
անունների
վարձույթ.
կիմոնո
հագնելու օժանդակություն. իրավաբանական
խորհրդատվություն մրցույթների հայտերին
արձագանքելու վերաբերյալ. լիցենզավորում
(իրավաբանական
ծառայություններ)
ծրա
գրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում. իրավաբանական հսկողու
թյան ծառայություններ. քաղաքական ժողով
ների
կազմակերպում.
իրավաբանական
խորհրդատվություն
արտոնագրային
քարտեզագրման ոլորտում. փաստաբանական
ծառայություններ. դռնապանների ծառայու
թյուններ. հոգեբանական խորհրդատվություն
ծանր կորստի դեպքերում. փրկարարական
ծառայություններ. իրավաբանական ծառայու
թյուններ ներգաղթի ոլորտում. տարո քարտերով
գուշակությունների ծառայություններ երրորդ
անձանց համար. կանոնադրական համա
պատասխանության աուդիտ. օրենսդրական
համապատասխանության աուդիտ:
____________________
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(210) 20201763
(220) 10.09.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռիտա Պետ
րոսյան, Երևան, Հ. Գյուլիքեխվյան 25/1, բն. 45,
AM
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող,
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ, պանիր, կարագ,
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր. մսի, ձկան, մրգերի և բանջարեղենի
հիմքով սննդամթերք. ուտելի միջատներ. կաթի
գերակշռությամբ
կաթնային
ըմպելիքներ.
կաթի փոխարինիչներ, օրինակ՝ նուշի կաթ,
կոկոսի կաթ, գետնընկույզի կաթ, բրնձի
կաթ, սոյայի կաթ. պահածոյացված սնկեր.
մարդու սպառման համար պատրաստված
մշակված ընկույզներ և ընդեղեն. մարդու
սպառման համար պատրաստված մշակված
սերմեր, բացառությամբ համեմունքների և
համեմանքների.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ,
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շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար,
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, համեմանք, ամոքանք, պահածոյացված
խոտաբույսեր. քացախ, սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր).
սուրճի, կակաոյի, շոկալադի կամ թեյի հիմքով
ըմպելիքներ.
մարդու
սպառման
համար
պատրաստված
հացահատիկ,
օրինակ՝
վարսակի
փաթիլներ,
եգիպտացորենի
չիպսեր, մաքրած գարի, բլղուր, մյուսլի. պիցա,
կուտապներ,
սենդվիչներ.
շոկոլադապատ
ընկույզներ. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի։
____________________

(210) 20201767
(220) 11.09.2020
(730) Սոնա Խաչիկի Մանուկյան,
Այգեստան փ. 5, տուն 17, AM
(540)

Երևան,

(511)
դաս 29.
պահածոյացված. սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա. կոմպոտ.
ձու. կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր. ձվի փոշի. մելանժ. ձվի սպիտակուց.
ձվի դեղնուց:
____________________

(210) 20201768
(220) 11.09.2020
(730) Գոռ Մկրտումյան, Երևան, Թումանյան
32, բն. 26/1, AM
(540)

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

(210) 20201774
(220) 14.09.2020
(730) Էդգար Մարդոյան,
Անհաղթի 3-22, AM

Երևան,

Դավիթ
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(540)

(511)
դաս
3.
շրթներկ.
կոսմետիկական
դիմակ
ներ. միջոցներ գրիմ անելու համար.
արհեստական թարթիչներ. կոսմետիկական
միջոցներ թարթիչների համար. կոսմետիկական
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ.
կոսմետիկական մատիտներ. կոսմետիկական
կրեմներ. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը
հեռացնելու համար. կոսմետիկական միջոցներ
մաշկը
խնամելու
համար.
դիմափոշի.
շրթներկեր
կոսմետիկական նպատակների
համար. սոսինձներ արհեստական թարթիչների
ամրացման համար. թարթիչների տուշ՝ ներկ.
փայլ շրթունքների համար:
____________________

(210) 20201778
(220) 14.09.2020
(730) Արիիքս ԷլԷլՍի գործող որպես Արիիքս
Յուտայի
սահմանափակ
պատասխանա
տվությամբ ընկերություն, US
(540)

(511)
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական
միջոցներ մաշկը խնամելու համար, այն է՝
կրեմներ, լոսյոններ, ժելեր, մաշկի տոնուսը
բարձրացնող միջոցներ, մաքրող միջոցներ,
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մեռած մաշկի հեռացման միջոցներ, մաշկի
թեփազերծման
միջոցներ,
դիմակներ
և
շիճուկներ. կոսմետիկական միջոցներ և
պատրաստուկներ.
դաս 5. դիետիկ և սննդային հավելումներ.
սննդային ըմպելիքներ՝ սննդի փոխարինման
համար,
բոլորը՝
քաշի
կառավարման
նպատակների համար.
դաս
35.
մանրածախ
առևտրի
ծառայություններ՝ վաճառքի գործակալների
կողմից ուղղակի միջնորդությամբ՝ դիետիկ
հավելումների,
սննդային
հավելում
ների,
կոսմետիկական
միջոցների
ու
պատրաստուկների և մաշկի խնամքի ոչ
բուժական կոսմետիկական պատրաստուկների
ոլորտում։
____________________

(210) 20201779
(220) 14.09.2020
(730) Արիիքս ԷլԷլՍի գործող որպես Արիիքս
Յուտայի
նա
սահմանափակ
պատասխա
տվությամբ ընկերություն, US
(540)

(511)
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական
միջոցներ մաշկը խնամելու համար, այն է՝
կրեմներ, լոսյոններ, ժելեր, մաշկի տոնուսը
բարձրացնող միջոցներ, մաքրող միջոցներ,
մեռած մաշկի հեռացման միջոցներ, մաշկի
թեփազերծման
միջոցներ,
դիմակներ
և
շիճուկներ. կոսմետիկական միջոցներ և
պատրաստուկներ.
դաս 5. դիետիկ և սննդային հավելումներ.
սննդային ըմպելիքներ՝ սննդի փոխարինման
համար,
բոլորը՝
քաշի
կառավարման
նպատակների համար.
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դաս 35. մանրածախ առևտրի ծառայու
թյուններ՝
վաճառքի
գործակալների
կողմից ուղղակի միջնորդությամբ՝ դիետիկ
հավելումների,
սննդային
հավելում
ների,
կոսմետիկական
միջոցների
ու
պատրաստուկների և մաշկի խնամքի ոչ
բուժական կոսմետիկական պատրաստուկների
ոլորտում։
____________________

դաս
34.
ծխախոտի.
սիգարետներ,
ծխագլանակներ. էլեկտրոնային սիգարետներ.
հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային սիգա
րետների
համար.
ինքնափաթթուկի
ծխախաոտ. սիգարետների ծայրապանակներ.
լուցկիներ. վառիչներ ծխողների համար.
ֆիլտրեր սիգարետների համար. ծխախոտի
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից:
____________________

(210) 20201786
(220) 16.09.2020
(730) «Ակբա ֆեդերացիա» ՓԲԸ,
Արամի 82-84, 87 տարածք, AM
(540)

(210) 20201802
(220) 17.09.2020
(730) Միսաք Եփրեմյան, Երևան, Եղբայրության
24, բն. 37, AM
(540)

Երևան,

(511)
դաս 35. ապրանքներ և ծառայություններ
գնողների և վաճառողների համար առցանց
վաճառատեղի տրամադրում:
____________________

(210) 20201796
(220) 16.09.2020
(730) Յուննան Թբեքոու Ինթերնեյշնլ Քո., Լթդ, CN
(540)

(511)
դաս 11. ջեռուցման էլեկտրական սարքեր.
ճեռուցիչ տարրեր. ծխախոտի սառեցման
տեղակայանքներ.
չորուցիչներ
ծխախոտի
համար.
ջեռուցման-տաքացման
սարքեր,
որոնք աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային
վառելիքով. ջերմության վերականգնիչներ.
ջեռուցման
թիթեղներ.
վառիչներ.
տաք
օդով
աշխատող
ջեռուցման
սարքեր.
գոլորշիարարներ.
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(511)
դաս 35. մթերքների և տնտեսական
ապրանքների
մանրածախ
և
մեծածախ
վաճառքի խանութների ծառայություններ:
____________________

(210) 20201804
(220) 17.09.2020
(730) Վիգեն Հարությունի Հայրապետյան,
Երևան 0035, Մինաս Ավետիսյան 4, շ. 12, բն.
9, AM
(540)

(511)
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում).
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգի
ների
ծառայություններ.
զվարճությունների
ծառայություններ. կենդանիների վարժեցում.
կինեմատոգրաֆիական
սարքավորումների
վարձույթ. զվարճությունների կազմակերպում
հյուրերի
համար.
կինոստուդիաների
ծառայություններ. կրկեսային կատարումների
ներկայացում. մրցույթների կազմակերպում
(ուսումնական կամ զվարճալի). հեռակա
ուսուցում. ֆիզիկական դաստիարակություն.
դեկորացիաների վարձույթ շոու- ծրագրերի
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համար. ժամանցի օբյեկտների տրամա
դրում.
զվարճալի
ռադիոհաղորդումներ.
տեքստային
նյութերի
հրապարակում,
բացառությամբ
գովազդային
նյութերի.
կրթադաստիարակչական
ծառայություններ.
ձայնագրությունների
վարձակալություն.
կինոֆիլմերի վարձույթ. ֆիլմերի արտա
դրություն,
բացառությամբ
գովազդային
ֆիլմերի.
մարմնամարզության
ուսուցում.
գրքերը դուրս տալու հնարավորությամբ
գրադարանների ծառայություններ. գրքերի
հրատա
րակում.
ռադիո
և
հեռուստա
տեսային
ընդունիչների
վարձույթ.
ռադիո
և
հեռուստատեսային
ծրագրերի
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացումներ.
երաժշտասրահների ներկայացումներ. նվագա
խմբերի
ծառայություններ.
թատերական
ներկայացումներ. շոուների արտադրություն.
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ.
թատերական
դեկորացիաների
վարձույթ.
կենդանաբանական այգիների ծառայություն
ներ. սպորտային սարքերի տրամադրում.
տրամադրող
նկարիչներին
մոդելներ
գործակալությունների
ծառայություններ.
շարժական գրադարանների ծառայություններ.
խաղատների
ծառայություններ
(խաղեր).
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն
կամ կրթություն). կոլոքվիումների կազմա
կերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովների
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին
վերաբերող
տեղեկատվության
տրամադրում. քննությունների անցկացում.
զվարճության ոլորտին վերաբերող տեղեկա
տվության տրամադրում. ցուցահանդեսների
կազմակերպում
մշակութային
կամ
կրթության
նպատակներով.
մոլեխաղերի
ոլորտում ծառայություններ. գոլֆի դաշտերի
տրամադրում.
առողջության
ակումբների
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես
մարզումներ).
հանգստի
ճամբարների
ծառայություններ
(զվարճություններ).
թատերա
կանացված ներկայացումներ. կինո
թատրոնների
ծառայությունների
տրամա
դրում.
մանկապարտեզներ
(կրթություն).
կազմակերպում.
սպորտային
մրցումների
ժամանցային
հանդիպումների
ծրագրերի
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կազմում.
գործնական
հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ).
ձայնագրությունների
ստու
դիաների
ծառայություններ.
հանգստի
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
ստորջրյա սուզման հանդերձանքի վարձույթ.
սպորտային
սաքավորումների
վարձույթ,
բացառությամբ
տրանսպորտային
միջոց
ների.
մարզադաշտերի
սարքավորում
ների
վարձույթ.
տեսամագնիտոֆոնների
վար
ձույթ.
տեսաֆիլմերի
վարձույթ.
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային
ճամբարների
ծառայություն
ներ.
գիտաժողովների
(սիմպոզիումների)
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային
միջոցառումների ժամկետների պլանավորում.
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպե
տաց դասերի կազմակերպում և անցկացում
մրցույթ
(ուսուցում).
գեղեցկության
ներկայացումների
ների
կազմակերպում.
տոմսերի
ամրագրում.
կրկնօրինակում.
կրոնական
կրթություն.
վիճակախա
պարահանդես
ղերի
կազմակերպում.
ներկայացումն երի
ների
կազմակերպում.
կազմակերպում
(իմպրեսարիոների
խաղադահլիճների
ծառայություններ).
ծառայությունների տրամադրում. ձայնային
սարքավորումների
վարձակալություն.
լուսա
վորման
սարքերի
վարձույթ
թատրոնների կամ հեռուստաստուդիաների
համար.
թենիսի
կորտերի
վարձույթ.
տեսախցիկների
վարձույթ.
սցենարներ
գրելու
ծառայություններ,
բացառությամբ
գովազդայինի.
տեսագրությունների
մոն
տաժում.
գրքերի
և
պարբերականների
առցանց հրապարակում. հրապարակումներ
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական
համակարգերի
օգնությամբ.
ենթագրերի
կատարում.
համակարգչային
ցանցերի
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային
ծառայություններ. կարաոկե ծառայություններ.
երաժշտության ստեղծագործում. գիշերային
ակումբ-սրճարանների ծառայություններ (զվար
ճություններ). ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային
առցանց հրապարակումների տրամադրում.
լուսանկարչական
ռեպորտաժներ.
լուսա
նկարչություն. մասնագիտական կողմնորոշում
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(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման
հարցերով). նորությունների ծառայություն
ներ.
թարգմանիչների
ծառայություններ.
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագրում.
միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխման
ծառայություններ
(զվարճանք,
ժամանց).
տեքստերի
խմբագրում.
համերգների
կազմակերպում և անցկացում. գեղագիրների
ծառայություններ.
հրապարակումների
մանրա
կերտում,
բացառությամբ
գովազ
դայինների. նորաձևության ցուցադրության
կազմակերպում
ժամանցի
նպատակով.
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ
(ուսուցում).
սպորտային
հրապարակների
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ.
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ.
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
ֆիթնես դասերի անցկացում. մասնագիտական
վերապատրաստում.
երաժշտական
արտադրանքի
թողարկում.
խաղալիքների
վարձույթ.
խաղասարքերի
վարձույթ.
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական
ծառայություններ. ոչ բեռնելի երաժշտության
առցանց
տրամադրում.
ոչ
բեռնելի
տեսանյութերի
առցանց
տրամադրում.
կրկնուսույցի
ծառայություններ.
կրթական
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և
անցկացում. երգահանների ծառայություններ.
հեռուստատեսային
և
կինոսցենարների
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ
պահանջի»
ծառայության
միջոցով.
չբեռնվող
հեռուստատեսային
ծրագրերի
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի»
ծառայության միջոցով. սադո (ճապոնական
թեյի ծիսակարգի ուսուցում). այկիդոյի ուսուցում.
արվեստի ստեղծագործությունների վարձույթ.
սենյակային
ակվարիումների
վարձույթ.
լեռնային
զբոսաշրջության
իրականացում
զբոսավարի
ուղեկցությամբ.
զգեստավոր
ված դիմակահանդեսների կազմակերպում
զվարճու
թյունների
համար.
գեղարվեստի
պատկերա
սրահների կողմից ներկայացվող
մշակութային, կրթական կամ ժամանցային
ծառայություններ. կինովարձույթ. նոու-հաու
փոխանցում (ուսուցում). հատուկ պահանջներով
օգնականների
կողմից
տրամադրվող
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կրթական ծառայություններ. ձյուդոյի ուսուցում.
դրոնների օդանավավարման որակավորման
քննությունների անցկացման ծառայություններ.
հնչյունային օպերատորների ծառայություններ
միջոցառումների
համար.
տեսանյութերի
խմբագրման ծառայություններ միջոցառումների
համար. լուսատեխնիկների ծառայություններ
միջոցառումների
համար.
կինոֆիլմերի
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
զվարճանքի կամ մշակութային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադրում
զվարճությունների
կամ
մշակութային
նպատակներով. ուսուցման նմանակիչների
վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստվածության
գնահատման
ծառայություններ
ուսուցման
նպատակներով.
դեմքի
վրա
նկարելու
ծառայություններ:
դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա
գործման
նպատակով.
ճարտարապետա
կան ծառայություններ. հետազոտություն
ներ
մանրէաբանության բնագավառում. ծառայու
բնագավառում.
թյուններ
քիմիայի
հետա
բնագա
զոտություններ
քիմիայի
վառում.
խորհրդա
տվություն
ճարտարա
հատակագծերի
պետության
հարցերով.
մշակում
շինարարության
բնագավառում.
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. նավ
թա
հորերի հսկողություն. հետազոտություններ
կոսմետոլոգիայի
բնագավառում.
ինտե
րիերի
ձևավորում.
արդյունաբերական
դիզայն.
դիզայներների
ծառայություններ
փաթեթավորման բնագավառում. նյութերի
փորձարկումներ. տեխնիկական նախագծերի
ուսումնասիրում.
երկրաբանական
հետա
զննություն. նավթի հանքավայրերի հետա
զննություն.
ճարտարագիտություն.
տեղեկատվություն.
օդերևութաբանական
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ.
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում.
նավթի
հանքավայրերի
հետախուզում.
հետազոտություններ ֆիզիկայի բնագավառում.
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավա
ռում.
մանածագործական
արտադրանքի
փորձար
կումներ.
երկրաբանական
հետա
խուզում.
հետազոտություններ
երկրա
բանության
բնագավառում.
արվեստի
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ստեղծագործությունների իսկության որոշում.
չափաբերում
(չափումներ).
ծրագրային
ապահովման մշակում. ծրագրային ապահով
ման արդիականացում. խորհրդատվություն
համակարգչային
տեխնիկայի
մշակման
և
զարգացման
ոլորտում.
հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական
դիզայն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման
վարձույթ.
նոր
արտադրատեսակների
հետազոտություն
և
մշակում
երրորդ
անձանց
համար.
գեղարվեստական
ձևավորում
(արդյունաբերական դիզայն).
ստորջրյա
հետազոտություններ.
համա
կարգչային
տվյալների
վերականգնում.
ծրագրային
ապահովման
սպասար
կում.
համակարգչային համակարգերի վերլուծու
թյուն. հետազոտություններ կենսա
բանության
հատակա
բնագավառում.
քաղաքների
գծերի
կազմում.
ճարտարագիտական
փորձաքննություն. համա
կարգչային համա
ավտո
կարգերի
նախագծում.
մոբիլային
վերա
տրանսպորտի
տեխնիկական
հսկողություն. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի
վրա.
վեբ-կայքերի
ստեղծում
և
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում.
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական
կերպափոխման.
խորհրդատվություն
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբսերվերների
վարձույթ.
տեղեկատվական
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից.
խորհուրդներ
էներգիայի
խնայողության
հարցերով.
հետազոտություններ
շրջակա
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում.
ինտերնետի համար որոնման միջոցների
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում
(տեսածրում).
ձեռագրի
վերլուծություն
(ձեռագրաբանություն).
ջերմոցային
գազերի
արտանետումների
կրճատման
հետ կապված գիտական տեղեկատվության
և
խորհրդատվության
տրամադրում.
անտառի որակի գնահատում. բրդի որակի
գնահատում.
հեռակա
հասանելիության
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համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ.
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների
ծառայություններ.
աուդիտ
էներգետիկայի
ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն.
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
(ՏՏ)
ոլորտում
խորհրդատվություն.
գիտական
հետազոտություններ.
սերվերների
հոսթինգ.
կլինի
կական
փորձարկումներ.
տվյալների պահես
տային հեռապատճենման
ծառայություններ. տվյալների էլեկտրոնային
պահպանում.
համակարգչային
տեխնո
լոգիաների և ծրագրավորման վերաբերյալ
տեղեկատվության
տրամադրում
վեբկայքերի
միջոցով.
աշխարհագրական
քարտեզներ
կազմելու
ծառայություններ.
«ամպային»
հաշվարկման
ծառայություն
ներ.
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ծառայու
թյուններ,
որոնք
տրամադրվում
են արտաքին ռեսուրսների (աութսորսինգ)
հիման
վրա.
տեխնոլոգիական
հար
ցերով
խորհրդատվություն.
համակարգ
ոլորտում
չային
տեխնոլոգիաների
խորհրդատվություններ.
հեռահաղորդակ
ոլորտում
ցական
տեխնոլոգիաների
խորհրդատվական
ծառայություններ.
եղանակի
տեսության
ծառայություններ.
համակարգչային անվտանգության ոլորտում
խորհրդատվություն. տեխնիկական փաստա
թղթերի
կազմում.
ինտերիերի
դիզայն.
բջջային
հեռախոսների
ապակողպում.
համակարգչային
համակարգերի
մոնիտո
րինգ
անսարքությունները
բացահայտելու
համար.
վեբ-կայքերի
տեղեկատվական
կատալոգների
ստեղծում
և
մշակում
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
խորհրդատվություն
համա
ոլորտում).
ցանցային
անվտանգության
հարցերով.
խորհրդատվություն
տվյալների
անվտան
գության հարցերով. տվյալների կոդավորման
ծառայություններ. համակարգչային համա
կարգերի մոնիտորինգ չարտոնված մուտքերը
կամ տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու
համար. անձնական տվյալների էլեկտրոնային
վերահսկում
համացանցի
միջոցով
տեղեկատվության գողությունը հայտնաբերելու
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համար. վարկային քարտերով գործարքների
էլեկտրոնային
վերահսկում
համացանցի
միջոցով խարդախությունները հայտնաբերելու
համար. ծրագրային ապահովման մշակում
ծրագրային
ապահովման
հրատարակ
ման
շրջանակներում.
հարթակ
որպես
ծառայություն
(PaaS).
համակարգչային
հարթակների
կատարելագործում.
այցե
քարտերի
ձևավորում.
գիտական
և
տեխնոլոգիական հետազոտություններ բնա
կան աղետների ոլորտում. նավթի, գազի
և
հանքարդյունաբերության
ոլորտներում
հետախուզական ծառայություններ. գիտական
և
տեխնոլոգիական
հետազոտություն
արտոնագրային
քարտեզագրման
ոլոր
տում.
հետազոտություններ
շինարա
րական
աշխատանքների
ոլորտում.
հետազոտություններ
հեռահաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում. հետա
զոտություններ եռակցման ոլորտում. բժշկական
հետազոտություններ. գովազդային նյութերի
հաշվիչների
գրաֆիկական
ձևավորում.
վարձույթ
էլեկտրաէներգիայի
սպառման
հաշվառման համար. էլեկտրոնային առևտրի
գործարքների
ժամանակ
օգտագործողի
վավերացման ծառայություններ. օգտագործողի
վավերացման ծառայություններ՝ օգտագործելով
մեկանգամյա մուտքի տեխնոլոգիան առցանց
ծրագրային
ապահովման
հավելվածների
համար:
____________________
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ջրատար ոչ մետաղական խողովակներ.
ջրմուղի
ոչ
մետաղական
խողովակներ.
ջրատար
խողովակների
կափույրներ,
բացառությամբ մետաղից և պլաստմասսայից
պատրաստվածների. խողովակաշարերի ոչ
մետաղական ճյուղավորումներ. ավազաքար
շինարարության համար. գիպս (շինանյութ).
մանրահատակ. դռան կամ պատուհանի
ոչ մետաղական միջակապեր. քսվածքներ
(շինանյութ). ջրամեկուսացման ոչ մետաղական
մակադրակներ
շինարարության
համար.
ոչ
մետաղական
փակոցափեղկեր.
ոչ
մետաղական
ցանկապատեր.
ագույցային
ոչ մետաղական ցցեր. շինարարական քար.
դռների ոչ մետաղական փեղկեր. դռների
ոչ մետաղական շեմեր. ոչ մետաղական
ցանցավոր ցանկապատեր. ոչ մետաղական
կոշտ խողովակներ շինարարության համար.
ստվարաթուղթ փայտանյութի զանգվածից
շինարարության
համար.
շինարարական
ոչ մետաղական սալիկներ. ոչ մետաղական
սալիկներ հատակների համար. ոչ մետաղական
խողովակներ օդափոխման տեղակայանքների
և օդորակիչների համար։
____________________

(210) 20201806
(220) 17.09.2020
(730) «ԱյԹի սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, ՍայաթՆովա 21Ա, 48 տարածք, AM
(540)

(210) 20201805
(220) 17.09.2020
(730) Ստեփան Գագիկի Միքայելյան, Երևան,
Սողոմոն Տարոնցի 22/1, AM
(540)
(511)
դաս 19. շինարարական ստվարաթուղթ.
շինարարական լուծույթներ. սվաղ (ծեփ)
ներքին աշխատանքների համար. ծխնելույզի
ոչ մետաղական խողովակներ. շինարարական
թուղթ.
ոչ
մետաղական
կցվանքային
մակադրակներ տանիքների ջրամեկուսացման
համար. ոչ մետաղական անկյունակներ.
ոչ մետաղական դռներ. չմշակված կավիճ.

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
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լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ,
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
(210) 20201809
(220) 17.09.2020
(730) Արթուր Վարդապետյան, Երևան, Մյաս
նիկյանի փ., տուն 9/1, AM
(540)

(511)
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում
(ուսումնական կամ զվարճալի). շոուների
կազմակերպում.
վարպետաց
դասերի
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում).
գեղեցկության մրցույթների կազմակերպում.
նորաձևության ցուցադրության կազմակեր
պում ժամանցի նպատակով. երաժշտական
արտադրանքի
թողարկում.
համերգների
կազմակերպում և անցկացում:
____________________
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(540)

(511)
դաս 33. բրենդի:
____________________
(210) 20201811
(220) 18.09.2020
(730)
«ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ
ԵՎ
ՊԱՍԻՎՆԵՐԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» Սահմանափակ
Պատասխանատվությամբ
Ընկերություն,
Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփա
նակերտ, Թումանյան փողոց, թիվ 74, AM
(540)

(511)
դաս 33. բրենդի:
____________________
(210) 20201816
(220) 18.09.2020
(730) «Սենա շին» ՍՊԸ, Երևան, Ավանեսովի
փկղ. 1շ., բն. 15, AM
(540)

(210) 20201810
(220) 18.09.2020
(730)
«ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ
ԵՎ
ՊԱՍԻՎՆԵՐԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» Սահմանափակ
Պատասխանատվությամբ
Ընկերություն,
Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփա
նակերտ, Թումանյան փողոց, թիվ 74, AM
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(511)
դաս 6. դռան մետաղական բռնակներ:
____________________

(210) 20201822
(220) 22.09.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Քրիստինե
Վարդանյան Արամայիսի, Երևան 0060,
Խուդյակովի 68/65, AM
(540)

(511)
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն.
միջնորդային գործունեություն. անշարժ գույքի
գործակալությունների
ծառայություններ.
միջնոր
դություն անշարժ գույքի հետ կապված
գործառ
նություններում.
անշարժ
գույքի
գնահատում. անշարժ գույքի կառավարում.
բնակարանների
վարձակալություն.
բնա
կարանային
բյուրոների
ծառայություններ
(անշարժ գույք). գրասենյակների վարձա
կալություն (անշարժ գույք). միջնորդային
ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ:
____________________

(210) 20201823
(220) 22.09.2020
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա
ընկերություն» ՓԲԸ, Երևան, Նորք, Գ.
Հովսեփյան 26, AM
(540)

(511)
դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հեռուստա
հեռարձակում.
լրատվական
գործա
կա
լությունների ծառայություններ. մալուխային
հեռուստահեռարձակում.
օպտիկաթելքային
կապ.
արբանյակային
կապ.
անլար
հեռարձակում.
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դաս 41. տեքստային նյութերի հրա
պարակում,
բացառությամբ
գովազդային
նյութերի. շոուների արտադրություն. հեռուս
տատեսային զվարճալի հաղորդումներ:
____________________

(210) 20201825
(220) 22.09.2020
(730) «Արսսուս» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան
90/13, AM
(540)

(511)
դաս 11. ջեռուցման, ջրաբաշխման
սանիտարատեխնիկական սարքեր։
____________________

և

(210) 20201829
(220) 23.09.2020
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Տարոն
Մաթևոսյան, ք. Վանաձոր 2001, Երևանյան խճ.
146, AM
(540)

(511)
դաս 29. կաթնամթերք. պանիրներ:
____________________

(210) 20201830
(220) 23.09.2020
(730) «Լաբքեր ընդ քընսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան,
Ֆուչիկի 13/27, AM
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(540)

(511)
դաս 1. էնոլոգիական մանրէասպաններ
(գինու արտադրության ժամանակ օգտագործվող
քիմիական պատչաստուկնեչ). լուսարարներ և
կոնսերվատներ գարջրի համար. քիմիական
պատրաստուկներ գիտական նպատակների
համար, բացառությամբ բժշկական կամ
անասնաբուժական նպատակներով օգտա
գործվոցների.
քիմիական
ռեակտեիվներ,
բացի բժշկական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար. քիմիական տրոհիչներ.
քիմիական
պատրաստուկներ
լաբորատոր
անալիզների համար, բացառությամբ բժշական
կամ
անասնաբուժական
նպատակներով
օգտագործվողների. լուսարարներ գինիների
համար. ինդիկատորային թուղթ (քիմիական).
ֆերմետներ քիմիական նպատակների համար.
կաթնաֆերմենտներ քիմիական նպատակների
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ,
ոչ
բժշկական
կամ
անսնակաուժական
նպատակների
համար.
մանրէաբանական
պատրաստուկներ ոչ բժշկական նպատակների
համար. մանրէաբանական պատրաստուկներ
բժշկական նպատակների համար. կուլտուրա
բացառու
ներ
միկրոօրգանիզմներից,
թյամբ բժշկական կամ անասնաբուճական
նպատակներով օգտագործվողների. կոնսեր
վանտներ գարեջրի համար. վիտամիններ
սննադային հավելույթների արտադրության
համար.
հակաօքսիդանտներ
սննդային
հավելույթների
արտադրության
համար.
պրոտեիններ
սննդային
հավելույթների
արտադրության համար.
դաս 5. սնուցիչ միջավահրեր մանրէների
կուլտուրաների
համար.
մանրէաբանա
կան
պատրաստուկներ
բժշկական
և
անասնաբուժական նպատակների համար.
մանրէական պատրաստուկներ բժշկական
և անասնաբուժական նպատակների համար.
սնուցիչ
նյութեր
միկրոօրգանիզմների
համար. միկրոօրգանիզմների մանրէախմբեր
բժշկական
կամանսնաբուժական
նպա
կենսաբանական
տակների
համար.
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
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համար. կենսաբանական պատրաստուկներ
անսնաբուժական
նպատակների
համար.
քիմիական դեակտիվներ բժշկական կամ
անասնաբուժական
նպատակներ
համար.
սննադյին նրբաթելեր. սննդային հանքային
հավելումներ. սննդային հավելումներ. սննդային
հավելումներ
ցորենի
ծիլերից.
խմորիչի
սննդային հավելումներ. սննդային հավելումներ
ֆերմետներ.
ախտորոշիչ
կեսաբանական
մարկերներ բժշկական նպատակների համար.
դաս 9. խմորման ապարատներ (լաբորատոր
սարքեր). հատուկ կահույք լաբորատորիաների
համար. լաբորատոր թորիչ ապարատներ,
լաբորատորիայի վառարաններ. լաբարատոր
քրոմատագրիչնեչ. լաբորատորիայի հատուկ
հագուստ. լաբորատոր հագուստ. ցենտրի
ֆուգներ.
դաս 30.խմորիչներ.
դաս 42. ծառայություններ քիմիայի բնա
գավառում:
____________________

(210) 20201831
(220) 23.09.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե Աշոտի
Խլղաթյան, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի,
Սայաթ Նովայի նրբ. 1, տուն. 3, AM
(540)

(511)
դաս 9. համակարգիչներ, օպտիկական
մանրաթելեր (լույս հաղորդող շիկացման թելեր),
համակարգիչներին կից սարքեր, մոդեմներ,
մալուխների միացման կցորդիչներ, դյուրակիր
համակարգիչներ, համառանցք մալուխներ,
օպտիկաթելքային մալուխներ, համակարգչային
սարքավորումներ, շարժական հեռախոսներ
բջջային հեռախոսներ, համակարգիչներին կից
սարքեր, կոմուտատորներ.
դաս 38. ինտերնետ մուտքի ապահովում,
ինտերնետին հեռահաղորդակցական միացման
ապահովում:
____________________
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(210) 20201837
(220) 24.09.2020
(730) Բիըր Էլեքտրիկ Ըփլայանս Քո., Լթդ., CN
(540)

(511)
դաս 7. ոռոգիչներ (մեքենաներ). սերմեր
աճեցնելու սարքեր. մանրատիչներ (մեքենաներ)
արդյունաբերական նպատակների համար.
լոբի աճեցնող մեքենաններ. խմորահունցիչ
մեքենաներ.
պելմեններ
պատրաստելու
մեքենաներ. լապշա սեղմող սարքեր. լապշա
կտրող սարքեր. յուղ քամող էլեկտրական
աղացներ. գոլորշու վրապտարաստող բուլկիներ
սարքրե. լոբուց վերմիշելներ պատրաստող
սարքեր.
մսաղացներ
(մեքենաներ).
մսաղացներ
(մեքենաներ).
նրբերշիկ
պատրաստող մեքենաներ. բանջարեղեն և
միրգ մաքրելու մեքենաներ. մրգի էլեկտրական
մաքրիչներ. մրգերի լվացման մեքենաներ.
սնունդ կտրարտող սարքեր առևտրային
նպատակների համար. լոբու էլեկտրական
աղացներ.
խոհանոցային
էլեկտրական
պրոցեսորներ. Ճարպաջերմոցներ խառնելու
հնարավորությամբ, որն օգտագործվում է սննդի
արդյունաբերությունում. սպանդի մեքենաներ.
հյութի
էքստրակտների
էլեկտրական
հյութամզիչներ. արդուկիչ մեքենաներ. կարի
մեքենաներ.
էլեկտրական
ապարատներ
պլաստմասսայե փաթեթավորումների զոդման
համար. արդյունաբերական հերմետիկացնող
մեքենաներ. խառնիչ մեքենաներ. ամանեղեն
լվացող մեքենաներ. կենցաղային աղացներ,
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների.
պահածոների էլեկտրական բացիչներ. քրքրիչ
էլեկտրական
մեքենաներ.
սրճաղացներ,
բացառությամբ
ձեռքի
սրճաղացների.
էմուլսացման
կենցաղային
էլեկտրական
խառնիչներ.
կենցաղային
էլեկտրական
հարիչներ.
կենցաղային
էլեկտրական
հյութամզիչներ. խոհանոցային էլեկտրական
պրոցեսորներ. կենցաղային նպատակներով
բանջարեղենի
էլեկտրական
կտրիչներ.
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էլեկտրական
մսաղացներ
կենցաղային
նպատակներով.
սոյայի
կաթնարտադրող
մեքենաներ՝
կենցաղային
նպատակներով.
խոհանոցային
էլեկտրական
աղացներ
(մանրատիչներ). խոհանոցային էլեկտրական
մեքենաներ.
խոհանոցային
էլեկտրական
ջարդիչներ. լվացքի մեքենաներ. մանրատիչներ
(փխրիչներ). Դեղերը մանրացնող սարքեր.
արդյունաբերական ռոբոտներ. Էլեկտրական
դանակներ. թթվածնի և ազոտի գեներատոր
ներ. գորգամաքրման էլեկտրական մեքենաներ
և սարքեր. աղբի, թափոնների մանրացման
մեքենաներ.
Փոշեկուլներ
կենցաղային
նպատակներով.
անլար
փոշեկուլներ.
էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր մաքրելու
համար. շոգեզտման հարմարանքներ. Գոլորշի
էլեկտրական շվաբրեր. գոլորշի էլեկտրական
շվաբրեր կենցաղային նպատակների համար.
էլեկտրական
սարքեր
վարագույրները
տեղաշարժելու համար. էլեկտրական սարքեր
կոշիկները մաքրելու համար.
դաս 11. լամպեր. Էլեկտրական լամպեր.
սննդի էլեկտրական գոլորշեփներ. էլեկտրական
սպասք կերակուր պատրաստելու համար. հաց
թխելու մեքենաներ. էլեկտրական թեյաման
ներ. էլեկտրական սրճեփներ. հաց թխելու
սարքեր. գրիլի խոհանոցային ապարատներ.
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. խոհանոցային
էլեկտրական
ավտոկլավներ
էլեկտրական
շուտեփուկներ.
ձու
եփող
էլեկտրական
սարքեր. ձու եփող էլեկտրական սարքեր
կենցաղային նպատակների համար. Էքսպրեսո
էլեկտրական
սրճեփներ.
էլեկտրական
էլեկտրական տաքացուցիչներ կերակրման
շշերի համար. խոհանոցային սալօջախներ.
յոգուրտ պատրաստելու էլեկտրական սարքեր.
բազմապրոֆիլ
կաթսաներ.
խոհանոցային
էլեկտրական
ավտոկլավներ
էլեկտրական
շուտեփուկներ. ծծակով շշերի էլեկտրական
տաքացիչներ.
էլեկտրական
ջեռուցման
բարձիկներ (էլեկտրական տաք ջրի շշեր).
ջրի Էլեկտրական կաթսաներ. դանդաղ եփող
էկետրական
կաթսաններ.
Էլեկտրական
սնունդի տաքացուցիչներ. ճաշի ջեռուցման
տուփեր,
էլեկտրական.
Էլեկտրական
ֆորմաններ թխման համար. ինդուկցիոն
կաթսաներ.
էլեկտրական
տապակներ.
էլեկտրական բացօթյա գրիլներ. խորովածի
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վառարաններ.
սննդամթերքը
ջրազրկելու
էլեկտրական
սարքեր.
ֆերմենտացման
սարքավորումներ, էլեկտրական. պաղպաղակի
պատրաստման մեքենաներ. սառցարանային
ապարատներ. Սառնարաններ. օդամաքրիչներ
խոհանոցների
համար.
կենցաղային
էլեկտրական օդափոխիչներ. լվացքի էլեկտրա
կան չորանոցներ. օդի մաքրման սարքեր
և մեքենաներ. օդային չորուցիչներ. օդի
զտման տեղակայանքներ. ապարատներ օդի
հոտազերծման համար. օդորակիչներ, Օդի
խոնավացնող սարք. գործվածքները գոլորշիով
փափկացնող սարքեր. մազերի էլեկտրական
չորանոցներ. հագուստի չորանոցներ. գազի
մաքրող ապարատներ. խոնավացուցիչներ
կենցաղային նպատակների համար. սննդի
էլեկտրական
ջրազրկողներ
կենցաղային
նպատակներով. Ջրատաքացուցիչներ. շոգե
արտա
դրիչներ,
բացառությամբ
մեքենա
ների
մասերի.
ջերմային
կուտակիչներ.
սարքավորանք
տաք
օդով
բաղնիքների
համար. լոգարանի ջեռուցման լամպ. չոր
գոլորշիով աշխատող սարքեր դեմքի խնամքի
համար (սաունաներ դեմքի համար). սարքեր
ծխահարման
համար,
բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվող
ների. սարքավորանք շոգեբաղնիքների համար.
հիդրոմերսման լոգարանների ապարատներ.
մեքենաներ սառը և տաք թաց սրբիչների
համար. ոտնաթաթի դյուրակիր էլեկտրական
լոգարաններ. Վաննաներ. նստելու վաննաներ.
Զուգարանակոնքեր.
Զուգարանակոնքեր
երեխանների համար. վաննա մահճակալներ
[նորածնի
համար
հատուկ
վաննաների
սարքավորումներ. կափարիչներ զուգարանի
նստատեղերի համար (lids for toilet seats).
տաք օդով ձեռքի էլեկտրական չորանոցներ.
անլար
ձեռքի
չորանոցներ.
ձեռքի
էլեկտրական չորանոցներ լվացասենյակներում
օգտագործելու
համար.
ապարատներ
լվացասենյակներում
ձեռքերը
չորացնելու
համար. ջրի զտման սարքեր. ստերիլիզացման
պահարաններ.
Ջրի դիսպենսերներ (water
dispensers). ջրի մանրէազերծիչներ. զտիչներ
խմելու
ջրի
համար.
մանրէազերծիչներ.
էլեկտրատաքացմամբ
կարճագուլպաներ.
Էլեկտրատաքացմամբ բաճկոններ. Էլեկտրա
տաքացմամբ
ձեռնոցներ. էլեկտրական
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ռադիատորներ.
գրպանի
ջերմակներ.
վառարաններ (ջեռուցիչ սարքեր). էլեկտրական
ջեռուցմամբ հագուստ. մանրէասպան լամպեր
օդը մաքրելու համար. ուլտրամանուշակագույն
ճառագայթման
լամպեր,
բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
գրպանի էլեկտրական լապտերներ. լամպերի
կոթառներ.
խոհանոցային
վառարաններ
(ջեռոցներ). գազի սալօջախներ. Էլեկտրական
սալօջախներ.
ինդուկցիոն
կաթսաներ
կենցաղային
նպատակներով.
ջրթողներ
զուգարանների համար. տաք օդով տապակող
ճարպաջեռոցներ.
դաս 35. հայտարարությունների փակցնում.
գովազդ. հեռուստագովազդ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցուցադրում
բոլոր
լրատվամիջոցներով.
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ
կտտոցով». գործարարության կառավարման
խորհրդատվական
ծառայություններ.
գիտական (մարքեթինգային) հետա
շուկայա
զոտություններ.
ներմուծման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ.
մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստա
մարքեթինգի ծառայություններ. ապրանքներ
և ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում:
____________________

(210) 20201838
(220) 24.09.2020
(730)
Ռոբերտ
Վազգենի
Հովսեփյան,
Երևան, Ամիրյան 11, AMՎլադիմիր Թադևոսի
Հովսեփյան, Երևան, Ամիրյան 11, AM
(540)
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(511)
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.
ոչ
ալկոհոլային
բնահյութեր
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ
գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ.
գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր
պատրաստելու
համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք).
օշարակներ լիմոնադների համար. ածիկի
քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ.
սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. գազավորված ջուր.
սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ
ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային
կոկտեյլներ.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
ալկոհոլային).
իզոտոնիկ
ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
պրոտեինով
հարստացված
սպորտային
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
շենդի:
____________________
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(210) 20201860
(220) 24.09.2020
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(540)

(511)
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. անթթխմոր. աղ սննդամթերքը
պահածոյացնելու
համար.
պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. անա
նուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ.
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի թուփ.
կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի (ամոքանք).
հացահատիկային
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. շաքար. բուրավետարարներ
հրուշակեղենի
համար
(բացառությամբ
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի
համար.
քաղցր
ամոքահունց
խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
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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. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. Ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա).
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.
բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
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.
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.
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. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի
համար.
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի.
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ.
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար.
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի
բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող).
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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. 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. կարտոֆիլի
հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն.
բրնձի
կրեկերներ.
կիմչի
յուղաբլիթներ.
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.
հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք).
լաքսա.
պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական
նպատակների
համար.
մրգային
սառույցներ.
նուգա.
հարիսա
(համեմունք). կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք
____________________

(210) 20201863
(220) 24.09.2020
(730) Վահագն Գրիգորյան, Երևան, Ագաթ
անգեղոսի փ., 29 շենք, բն. 8, AM
(540)
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(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20201864
(220) 24.09.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էրիկ Գևորգյան
Գագիկի, Երևան, Նոր Արեշի12, 143, AM
(540)
(511)
դաս 30. հացահատիկային արտադրանք.
դաս 31. թարմ ծաղիկներ.
դաս 35. ծաղիկների վաճառքի ծառա
յություններ.
հացամթերքին
վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ.
դաս 45. սգո ծառայություններ. թաղման
ծառայություններ:
____________________

(210) 20201865
(220) 24.09.2020
(730) Արմեն Ղումաշյան, Արմավիրի մարզ, գ.
Մերձավան, Երևանյան խճ., 2-րդ փակ. տուն 4, AM
(540)

(511)
դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ,
բացառությամբ
գարեջրի.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ. օղի.
վիսկի. բրենդի. գինիներ. սպիրտային մրգային
լուծամզուքներ. լիկյորներ. բալի օղի. գինի
խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20201866
(220) 24.09.2020
(730) Սևակ Գրիգորյան, Արմավիրի մարզ, գ.
Մերձավան, Երիտասարդների 19, AM
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(540)

(511)
դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ
բացառությամբ
գարեջրի.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ. օղի.
վիսկի. բրենդի. գինիներ. սպիրտային մրգային
լուծամզուքներ. լիկյորներ. բալի օղի. գինի
խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20201870
(220) 24.09.2020
(730) «Յանկար» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց
15, բն. 21, AM
(540)
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(210) 20201875
(220) 25.09.2020
(730) «Դիզակ վայն» ՍՊԸ, Երևան 0015,
Արգիշտի 11/4/31, AM
(540)

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

(210) 20201876
(220) 25.09.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե Աբովյան
Զալիկոյի, Երևան 0081, Հաղթանակ փող. 8,
տուն 1, AM
(540)

(511)
դաս 21. սպունգներ տնտեսական նպա
տակների համար. աման լվանալու սպունգներ:
____________________

(210) 20201874
(220) 25.09.2020
(730) «Դիզակ վայն» ՍՊԸ, Երևան 0015,
Արգիշտի 11/4/31, AM
(540)

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

(511)
դաս 7. հաստոցներ:
____________________

(210) 20201879
(220) 25.09.2020
(730) Սեյրան Ջիվանի Մուրադյան, Երևան
0031, Չ
ուխաջյան փ., տուն 21, AM
(540)
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.10.2020

(511)
դաս 3. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քսուքներ ողորկման
համար.
լուծույթներ
մաքրելու
համար.
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար.
զմռնիտի
կտորներ.
պատրաստուկներ
գունազերծման համար. պատրաստուկներ
արծնուկը հեռացնելու համար. հեղուկներ
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների,
մաքրման համար. ողորկման թուղթ. ապակե
հղկաթուղթ. հղկաքարեր ողորկման համար.
հղկապաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյութով.
հղկանյութեր.
հղկաթուղթ.
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ մանրատախտակի վրայից
մոմը հեռացնելու համար (մաքրող միջոցներ):
____________________

(210) 20201880
(220) 25.09.2020
(730) «Կ.Գալստյան և որդիներ» ՍՊԸ, Երևան
0065, Ռոմանոս Մելիքյան փ., տուն 38, AM
(540)

(511)
դաս 2. ներկեր. խածանյութեր. արծնուկներ.
ալիզարինային ներկանյութեր. ալյումինային
ներկեր.
ալյումինի
փոշի
գեղարվեստադեկորատիվ
նպատակների
համար.
ասբեստային
ներկեր.
հակակոռոզիական
պատրաստուկներ.
սևեռակող
նյութեր
(սևեռիչներ) ջրաներկերի համար. արծաթի
մածուկ. արծաթի էմուլսիաներ (ներկանյութեր).
փոշիներ արծաթապատման համար. ասֆալտի
լաք, սև լաք. աուրամին. մանրէասպան ներկեր.
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բաղադրություններ
ներքին
հարդարանքի
համար. խածանյութեր փայտանյութի համար.
ներկանյութեր փայտանյութի կամ փայտի
համար. սիենա (մուգ դեղին ներկանյութ).
լաքեր բրոնզապատման համար. բրոնզափոշի
ներկելու համար. ներկանյութեր կաշվի համար.
պատվածքներ (ներկեր) գուդրոնապատված
ստվարաթղթի համար. ներկեր խեցեգործական
իրերի համար. կապարի շպար. գազի
մուր
(ներկանյութ).
պաշտպանական
նախաներկային
պատվածքներ
տրանս
շրջանակների
պորտային
միջոցների
(շասսիների) համար. ներկանյութեր կոշիկների
համար. կրակաթ. տպագրական մածուկներ
(թանաք). կոբալտի օքսիդ (ներկանյութ). որդան
կարմիր. բևեկնախեժ. միջոցներ փայտա
նյութը պաշտպանելու համար. անիլինային
ներկանյութեր.
նոսրացուցիչներ
ներկերի
համար. նոսրացուցիչներ լաքերի համար.
թանձրարարներ ներկերի համար. կրեոզոտ
փայտանյութը պահպանելու համար. ներկող
նյութեր. գունանյութեր. քրքում (ներկանյութ).
բնական անմշակ խեժեր. սոսնձաներկեր,
տեմպերա. արծներ (լաքեր). արծնաներկեր.
տպագրական ներկեր. ներկերի սիկատիվներ
(չորացման ուժեղարարներ). պատվածքներ
(ներկեր). սևեռակող նյութեր (լաքեր). լամպի
մուր (ներկանյութ). ֆուստին (ներկանյութ).
ջնարակներ
(պատվածքներ).
թանձր
հակակոռոզիական քսուքներ. ցինկի օքսիդներ
(գունանյութեր). հակակոռոզիական յուղեր.
հրակայուն ներկեր. ինդիգո (ներկանյութ).
կապակցող
նյութեր
ներկերի
համար.
բաղադրություններ մետաղների փայլազրկումը
կանխելու
համար.
պաշտպանական
պատրաստուկներ
մետաղների
համար.
կապարի սուսր. աննատո (ներկանյութ). քրքում
(զաֆրան) (ներկանյութ). մուր (ներկանյութ).
աղտոր լաքերի համար. տիտանի երկօքսիդ
(գունանյութ).
բաղադրություններ
ժանգի
դեմ.
նախաներկեր.
ներկալուծույթներ
սպիտակեցման համար. լաքեր. բևեկն (ներկերի
նոսրացուցիչ).
____________________

(210) 20201882
(220) 25.09.2020

37
37

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.10.2020

(730) «Կ.Գալստյան և որդիներ» ՍՊԸ, Երևան
0065, Ռոմանոս Մելիքյան փ., տուն 38, AM
(540)

(511)
դաս 2. ներկեր. խածանյութեր. արծնուկներ.
ալիզարինային ներկանյութեր. ալյումինային
ներկեր.
ալյումինի
փոշի
գեղարվեստադեկորատիվ
նպատակների
համար.
ասբեստային
ներկեր.
հակակոռոզիական
պատրաստուկներ.
սևեռակող
նյութեր
(սևեռիչներ) ջրաներկերի համար. արծաթի
մածուկ. արծաթի էմուլսիաներ (ներկանյութեր).
փոշիներ արծաթապատման համար. ասֆալտի
լաք, սև լաք. աուրամին. մանրէասպան ներկեր.
բաղադրություններ
ներքին
հարդարանքի
համար. խածանյութեր փայտանյութի համար.
ներկանյութեր փայտանյութի կամ փայտի
համար. սիենա (մուգ դեղին ներկանյութ).
լաքեր բրոնզապատման համար. բրոնզափոշի
ներկելու համար. ներկանյութեր կաշվի համար.
պատվածքներ (ներկեր) գուդրոնապատված
ստվարաթղթի համար. ներկեր խեցեգործական
իրերի համար. կապարի շպար. գազի
մուր
(ներկանյութ).
պաշտպանական
նախաներկային
պատվածքներ
տրանսպորտային միջոցների շրջանակների
(շասսիների) համար. ներկանյութեր կոշիկների
համար. կրակաթ. տպագրական մածուկներ
(թանաք). կոբալտի օքսիդ (ներկանյութ). որդան
կարմիր. բևեկնախեժ. միջոցներ փայտանյութը
պաշտպանելու
համար.
անիլինային
ներկանյութեր.
նոսրացուցիչներ
ներկերի
համար. նոսրացուցիչներ լաքերի համար.
թանձրարարներ ներկերի համար. կրեոզոտ
փայտանյութը պահպանելու համար. ներկող
նյութեր. գունանյութեր. քրքում (ներկանյութ).
բնական անմշակ խեժեր. սոսնձաներկեր,
տեմպերա. արծներ (լաքեր). արծնաներկեր.
տպագրական ներկեր. ներկերի սիկատիվներ
(չորացման ուժեղարարներ). պատվածքներ
(ներկեր). սևեռակող նյութեր (լաքեր). լամպի
մուր (ներկանյութ). ֆուստին (ներկանյութ).
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ջնարակներ
(պատվածքներ).
թանձր
հակակոռոզիական քսուքներ. ցինկի օքսիդներ
(գունանյութեր). հակակոռոզիական յուղեր.
հրակայուն ներկեր. ինդիգո (ներկանյութ).
կապակցող
նյութեր
ներկերի
համար.
բաղադրություններ մետաղների փայլազրկումը
կանխելու
համար.
պաշտպանական
պատրաստուկներ
մետաղների
համար.
կապարի սուսր. աննատո (ներկանյութ). քրքում
(զաֆրան) (ներկանյութ). մուր (ներկանյութ).
աղտոր լաքերի համար. տիտանի երկօքսիդ
(գունանյութ).
բաղադրություններ
ժանգի
դեմ.
նախաներկեր.
ներկալուծույթներ
սպիտակեցման համար. լաքեր. բևեկն (ներկերի
նոսրացուցիչ):
____________________

(210) 20201884
(220) 25.09.2020
(730) «Կ.Գալստյան և որդիներ» ՍՊԸ, Երևան
0065, Ռոմանոս Մելիքյան փ., տուն 38, AM
(540)

(511)
դաս 2. ներկեր. խածանյութեր. արծնուկներ.
ալիզարինային ներկանյութեր. ալյումինային
ներկեր.
ալյումինի
փոշի
գեղարվեստադեկորատիվ
նպատակների
համար.
ասբեստային
ներկեր.
հակակոռոզիական
պատրաստուկներ.
սևեռակող
նյութեր
(սևեռիչներ) ջրաներկերի համար. արծաթի
մածուկ. արծաթի էմուլսիաներ (ներկանյութեր).
փոշիներ արծաթապատման համար. ասֆալտի
լաք, սև լաք. աուրամին. մանրէասպան ներկեր.
բաղադրություններ
ներքին
հարդարանքի
համար. խածանյութեր փայտանյութի համար.
ներկանյութեր փայտանյութի կամ փայտի
համար. սիենա (մուգ դեղին ներկանյութ).
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լաքեր բրոնզապատման համար. բրոնզափոշի
ներկելու համար. ներկանյութեր կաշվի համար.
պատվածքներ (ներկեր) գուդրոնապատված
ստվարաթղթի համար. ներկեր խեցեգործական
իրերի համար. կապարի շպար. գազի
մուր
(ներկանյութ).
պաշտպանական
նախաներկային
պատվածքներ
տրանս
պորտային
միջոցների
շրջանակների
(շասսիների) համար. ներկանյութեր կոշիկների
համար. կրակաթ. տպագրական մածուկներ
(թանաք). կոբալտի օքսիդ (ներկանյութ). որդան
կարմիր. բևեկնախեժ. միջոցներ փայտա
նյութը պաշտպանելու համար. անիլինային
ներկանյութեր.
նոսրացուցիչներ
ներկերի
համար. նոսրացուցիչներ լաքերի համար.
թանձրարարներ ներկերի համար. կրեոզոտ
փայտանյութը պահպանելու համար. ներկող
նյութեր. գունանյութեր. քրքում (ներկանյութ).
բնական անմշակ խեժեր. սոսնձաներկեր,
տեմպերա. արծներ (լաքեր). արծնաներկեր.
տպագրական ներկեր. ներկերի սիկատիվներ
(չորացման ուժեղարարներ). պատվածքներ
(ներկեր). սևեռակող նյութեր (լաքեր). լամպի
մուր (ներկանյութ). ֆուստին (ներկանյութ).
ջնարակներ
(պատվածքներ).
թանձր
հակակոռոզիական քսուքներ. ցինկի օքսիդներ
(գունանյութեր). հակակոռոզիական յուղեր.
հրակայուն ներկեր. ինդիգո (ներկանյութ).
կապակցող
նյութեր
ներկերի
համար.
բաղադրություններ մետաղների փայլազրկումը
կանխելու
համար.
պաշտպանական
պատրաստուկներ
մետաղների
համար.
կապարի սուսր. աննատո (ներկանյութ). քրքում
(զաֆրան) (ներկանյութ). մուր (ներկանյութ).
աղտոր լաքերի համար. տիտանի երկօքսիդ
(գունանյութ).
բաղադրություններ
ժանգի
դեմ.
նախաներկեր.
ներկալուծույթներ
սպիտակեցման համար. լաքեր. բևեկն (ներկերի
նոսրացուցիչ):
____________________
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(540)

(511)
դաս 2. ներկեր. խածանյութեր. արծնուկներ.
ալիզարինային ներկանյութեր. ալյումինային
ներկեր.
ալյումինի
փոշի
գեղարվեստադեկորատիվ
նպատակների
համար.
ասբեստային
ներկեր.
հակակոռոզիական
պատրաստուկներ.
սևեռակող
նյութեր
(սևեռիչներ) ջրաներկերի համար. արծաթի
մածուկ. արծաթի էմուլսիաներ (ներկանյութեր).
փոշիներ արծաթապատման համար. ասֆալտի
լաք, սև լաք. աուրամին. մանրէասպան ներկեր.
բաղադրություններ
ներքին
հարդարանքի
համար. խածանյութեր փայտանյութի համար.
ներկանյութեր փայտանյութի կամ փայտի
համար. սիենա (մուգ դեղին ներկանյութ).
լաքեր բրոնզապատման համար. բրոնզափոշի
ներկելու համար. ներկանյութեր կաշվի համար.
պատվածքներ (ներկեր) գուդրոնապատված
ստվարաթղթի համար. ներկեր խեցեգործական
իրերի համար. կապարի շպար. գազի
մուր
(ներկանյութ).
պաշտպանական
նախաներկային
պատվածքներ
տրանսպորտային միջոցների շրջանակների
(շասսիների) համար. ներկանյութեր կոշիկների
համար. կրակաթ. տպագրական մածուկներ
(թանաք). կոբալտի օքսիդ (ներկանյութ). որդան
կարմիր. բևեկնախեժ. միջոցներ փայտանյութը
պաշտպանելու
համար.
անիլինային
ներկանյութեր.
նոսրացուցիչներ
ներկերի
համար. նոսրացուցիչներ լաքերի համար.
թանձրարարներ ներկերի համար. կրեոզոտ
փայտանյութը պահպանելու համար. ներկող
նյութեր. գունանյութեր. քրքում (ներկանյութ).
բնական անմշակ խեժեր. սոսնձաներկեր,
տեմպերա. արծներ (լաքեր). արծնաներկեր.
տպագրական ներկեր. ներկերի սիկատիվներ
(չորացման ուժեղարարներ). պատվածքներ
(ներկեր). սևեռակող նյութեր (լաքեր). լամպի
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մուր (ներկանյութ). ֆուստին (ներկանյութ).
ջնարակներ
(պատվածքներ).
թանձր
հակակոռոզիական քսուքներ. ցինկի օքսիդներ
(գունանյութեր). հակակոռոզիական յուղեր.
հրակայուն ներկեր. ինդիգո (ներկանյութ).
կապակցող
նյութեր
ներկերի
համար.
բաղադրություններ
մետաղների
փայլա
զրկումը կանխելու համար. պաշտպանական
պատրաստուկներ
մետաղների
համար.
կապարի սուսր. աննատո (ներկանյութ). քրքում
(զաֆրան) (ներկանյութ). մուր (ներկանյութ).
աղտոր լաքերի համար. տիտանի երկօքսիդ
(գունանյութ).
բաղադրություններ
ժանգի
դեմ.
նախաներկեր.
ներկալուծույթներ
սպիտակեցման համար. լաքեր. բևեկն (ներկերի
նոսրացուցիչ).
____________________
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դաս 2. ներկեր. խածանյութեր. արծնուկներ.
ալիզարինային ներկանյութեր. ալյումինային
ներկեր.
ալյումինի
փոշի
գեղարվեստադեկորատիվ
նպատակների
համար.
ասբեստային
ներկեր.
հակակոռոզիական
պատրաստուկներ.
սևեռակող
նյութեր
(սևեռիչներ) ջրաներկերի համար. արծաթի
մածուկ. արծաթի էմուլսիաներ (ներկանյութեր).
փոշիներ արծաթապատման համար. ասֆալտի
լաք, սև լաք. աուրամին. մանրէասպան ներկեր.
բաղադրություններ
ներքին
հարդարանքի
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համար. խածանյութեր փայտանյութի համար.
ներկանյութեր փայտանյութի կամ փայտի
համար. սիենա (մուգ դեղին ներկանյութ).
լաքեր բրոնզապատման համար. բրոնզափոշի
ներկելու համար. ներկանյութեր կաշվի համար.
պատվածքներ (ներկեր) գուդրոնապատված
ստվարաթղթի համար. ներկեր խեցեգործական
իրերի համար. կապարի շպար. գազի
մուր
(ներկանյութ).
պաշտպանական
նախաներկային
պատվածքներ
տրանս
պորտային
միջոցների
շրջանակների
(շասսիների) համար. ներկանյութեր կոշիկների
համար. կրակաթ. տպագրական մածուկներ
(թանաք). կոբալտի օքսիդ (ներկանյութ). որդան
կարմիր. բևեկնախեժ. միջոցներ փայտանյութը
պաշտպանելու
համար.
անիլինային
ներկանյութեր.
նոսրացուցիչներ
ներկերի
համար. նոսրացուցիչներ լաքերի համար.
թանձրարարներ ներկերի համար. կրեոզոտ
փայտանյութը պահպանելու համար. ներկող
նյութեր. գունանյութեր. քրքում (ներկանյութ).
բնական անմշակ խեժեր. սոսնձաներկեր,
տեմպերա. արծներ (լաքեր). արծնաներկեր.
տպագրական ներկեր. ներկերի սիկատիվներ
(չորացման ուժեղարարներ). պատվածքներ
(ներկեր). սևեռակող նյութեր (լաքեր). լամպի
մուր (ներկանյութ). ֆուստին (ներկանյութ).
ջնարակներ
(պատվածքներ).
թանձր
հակակոռոզիական քսուքներ. ցինկի օքսիդներ
(գունանյութեր). հակակոռոզիական յուղեր.
հրակայուն ներկեր. ինդիգո (ներկանյութ).
կապակցող
նյութեր
ներկերի
համար.
բաղադրություններ մետաղների փայլազրկումը
կանխելու
համար.
պաշտպանական
պատրաստուկներ
մետաղների
համար.
կապարի սուսր. աննատո (ներկանյութ). քրքում
(զաֆրան) (ներկանյութ). մուր (ներկանյութ).
աղտոր լաքերի համար. տիտանի երկօքսիդ
(գունանյութ).
բաղադրություններ
ժանգի
դեմ.
նախաներկեր.
ներկալուծույթներ
սպիտակեցման համար. լաքեր. բևեկն (ներկերի
նոսրացուցիչ):
____________________

(210) 20201891
(220) 25.09.2020
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(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087,
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
(540)

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

(210) 20201892
(220) 25.09.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ճեսիքա Տաու
Պութոսի, Երևան 0054, Ա. Միկոյան 88, բն. 17,
AM
(540)
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(511)
դաս 30. հաց անխաշ խմորից. պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ.
ածիկային
գալետներ.
ամոքահունց բուլկիներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. խմորի
մակարդներ.
քաղցր
ամոքահունց
խմոր
հրուշակեղենի համար. հաց. սենդվիչներ.
խմորեղեն
(ալրային
հրուշակեղեն).
չոր
թխվածքաբլիթ.
բուլկիներ.
պիցաներ.
պրալինե. տարտեր (մրգա-բանջարեղենային
կարկանդակներ).
պատրաստի
խմոր
հրուշակեղենի համար.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ).
սրճարանների
ծառայություն
ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ.
ճաշարանների ծառայություններ հիմնարկ
ներում
կամ
ուսումնական
հաստա
տու
թյուններում. ռեստորանների ծառայություններ.
ինքնասպասարկման ռեստո
րանների ծառա
յություններ.
խորտկարանների
ծառայու
ծառայություններ.
թյուններ.
բարերի
պիցերիաների ծառայություններ:
____________________

(210) 20201894
(220) 25.09.2020
(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087,
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ,
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար,
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, համեմանք, ամոքանք, պահածոյացված
խոտաբույսեր. քացախ, սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր).
ջրիմուռներ (համեմունք). մակարոնեղեն. նշով
խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև անիսոն.
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հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածառերը
զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր. աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու
համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ.
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 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).
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).
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց
խմոր
հրուշակեղենի
համար.
աղացած
կոճապղպեղ. 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.
մակարոն (թխվածք). մակարոններ. աղացած
եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. հաց.
ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշարակ, կերամափի
օշարակ. անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի
համար. մեղր. մաքրած գարի. մանանեխ.
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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.
բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ.
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար.
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. 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. սոյայի խյուս
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև

42
42

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.10.2020

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.
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 մակա
րոնեղենի համար. հացահատիկային սալիկներ.
արմավենու շաքար. պատրաստի խմոր.
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ
կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի համար.
վարենիկներ (լցոնված խմորի գնդիկներ).
պելմեններ.
շոկոլադե
զարդարանքներ
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված
զարդարանքներ
տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի.
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ.
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար.
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի
բրինձ . ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով. 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.
արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ. հոթ-
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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. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ.
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը
թարմացնող
անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ.
արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա. հաց առանց
սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք). լաքսա.
պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. շոկոլադով հաց
(շոկոլատին). շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
ջրիմուռով թեյ. կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային
խառնուրդներ. ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի
մակարուններ. սուրճի լցված պարկուճներ.
նարնջի
ծաղկաջուր
խոհարարական
նպատակների համար. մրգային սառույցներ.
նուգա. հարիսա (համեմունք). կոճապղպեղի
մածուկ (համեմունք).
դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ,
բացառությամբ
գարեջրի.
ալկոհոլային
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
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(210) 20201895
(220) 25.09.2020
(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087,
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ,
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար,
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, համեմանք, ամոքանք, պահածոյացված
խոտաբույսեր. քացախ, սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր).
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.
անթթխմոր. աղ սննդամթերքը պահածոյաց
նելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ.
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).
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.
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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.
աղացած
կոճապղպեղ. 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.
մակարոն (թխվածք). մակարոններ. աղացած
եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. հաց.
ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշարակ, կերամափի
օշարակ. անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի
համար. մեղր. մաքրած գարի. մանանեխ.
մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 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
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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.
բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ.
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար.
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. 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. 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.
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).
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պելմեններ.
շոկոլադե
զարդարանքներ
տորթերի
համար.
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի.
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ.
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար.
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի
բրինձ . ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով. 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.
արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ. հոթդոգ 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. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ.
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը
թարմացնող
անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ.
արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա. հաց առանց
սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք). լաքսա.
պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. շոկոլադով հաց
(շոկոլատին). շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
ջրիմուռով թեյ. կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային
խառնուրդներ. ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի
մակարուններ. սուրճի լցված պարկուճներ.
նարնջի
ծաղկաջուր
խոհարարական
նպատակների համար. մրգային սառույցներ.
նուգա. հարիսա (համեմունք). կոճապղպեղի
մածուկ (համեմունք).
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դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման
այլ
բաղադրանյութեր.
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.
ոչ
ալկոհոլային
բնահյութեր
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ
գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ.
գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր
պատրաստելու
համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք).
օշարակներ լիմոնադների համար. ածիկի
քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ.
սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. գազավորված ջուր.
սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ.
կվաս. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
պրոտեինով
հարստացված
սպորտային
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
շենդի.
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դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ,
բացառությամբ
գարեջրի.
ալկոհոլային
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20201896
(220) 25.09.2020
(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087,
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
(540)

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

(210) 20201897
(220) 25.09.2020
(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087,
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ,
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար,
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, համեմանք, ամոքանք, պահածոյացված
խոտաբույսեր. քացախ, սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր).
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.
անթթխմոր. աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու
համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային
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գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ.
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 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).
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).
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց
խմոր
հրուշակեղենի
համար.
աղացած
կոճապղպեղ. 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.
մակարոն (թխվածք). մակարոններ. աղացած
եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. հաց.
ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշարակ, կերամափի
օշարակ. անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի
համար. մեղր. մաքրած գարի. մանանեխ.
մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կուտապներ.
գարեձավար.
սենդվիչներ.
պաստեղներ
(հրուշակեղեն).
խմորեղեն
(ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ
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(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.
բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ.
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար.
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային).
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս.
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս.
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպե
լիքներ. համեմունքներ աղցանների հա
մար.
թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ.
մսային թանձր ամոքանք. միսո. 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.
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 մակա
րոնեղենի համար. հացահատիկային սալիկներ.
արմավենու շաքար. պատրաստի խմոր.
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ
կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի համար.
վարենիկներ (լցոնված խմորի գնդիկներ).
պելմեններ.
շոկոլադե
զարդարանքներ
տորթերի
համար.
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի.
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ.
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար.
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի
բրինձ . ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով. 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.
արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ. հոթդոգ սենդվիչներ. սառույցի խորանարդիկ
ներ. մշակված սերմնահատիկներ որպես
համեմունք օգտագործելու համար. քնջութի
սերմնահատիկներ (համեմունք). թթու դրած
բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկալիլի).
մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկացորեն.
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հնդկացորենի
ալյուր.
լոռամրգի
սոուս
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունքներ].
չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ.
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը
թարմացնող
անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ.
արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա. հաց առանց
սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք). լաքսա.
պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. շոկոլադով հաց
(շոկոլատին). շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
ջրիմուռով թեյ. կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային
խառնուրդներ. ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի
մակարուններ. սուրճի լցված պարկուճներ.
նարնջի
ծաղկաջուր
խոհարարական
նպատակների համար. մրգային սառույցներ.
նուգա. հարիսա (համեմունք). կոճապղպեղի
մածուկ (համեմունք).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա
ռությամբ գարեջրի. ալկոհոլային բաղա
դրություններ
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
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(540)

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

(210) 20201899
(220) 25.09.2020
(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087,
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
(540)

(210) 20201898
(220) 25.09.2020
(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087,
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

49
49

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.10.2020

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

(210) 20201900
(220) 25.09.2020
(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087,
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
(540)

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

(210) 20201901
(220) 25.09.2020
(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087,
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ,
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար,
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, համեմանք, ամոքանք, պահածոյացված
խոտաբույսեր. քացախ, սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր).
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.
անթթխմոր. աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու
համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային
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գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ.
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 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).
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.
աղացած
կոճապղպեղ. 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.
մակարոն (թխվածք). մակարոններ. աղացած
եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. հաց.
ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշարակ, կերամափի
օշարակ. անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի
համար. մեղր. մաքրած գարի. մանանեխ.
մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կուտապներ.
գարեձավար.
սենդվիչներ.
պաստեղներ
(հրուշակեղեն).
խմորեղեն
(ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ
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(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.
բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ.
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար.
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. 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. 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.
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.
շոկոլադե
զարդարանքներ
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված
զարդարանքներ
տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի.
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ.
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար.
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի
բրինձ . ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով. 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.
արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ. հոթդոգ սենդվիչներ. սառույցի խորանարդիկներ.
մշակված սերմնահատիկներ որպես համե
մունք
օգտագործելու
համար.
քնջութի
սերմնահատիկներ (համեմունք). թթու դրած
բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկալիլի).
մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկացորեն.
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հնդկացորենի
ալյուր.
լոռամրգի
սոուս
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունքներ].
չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ.
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը
անանուխի
կոնֆետներ.
թարմացնող
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ.
արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա. հաց առանց
սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք). լաքսա.
պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. շոկոլադով հաց
(շոկոլատին). շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
ջրիմուռով թեյ. կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային
խառնուրդներ. ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի
մակարուններ. սուրճի լցված պարկուճներ.
նարնջի
ծաղկաջուր
խոհարարական
նպատակների համար. մրգային սառույցներ.
նուգա. հարիսա (համեմունք). կոճապղպեղի
մածուկ (համեմունք).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա
ռությամբ գարեջրի. ալկոհոլային բաղա
դրություններ
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20201902
(220) 29.09.2020
(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087,
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM

52
52

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.10.2020

(540)

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

(210) 20201903
(220) 25.09.2020
(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087,
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
(540)

(511)
դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ,
բացառությամբ
գարեջրի.
ալկոհոլային
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. 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. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20201905
(220) 25.09.2020
(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087,
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
(540)

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

53
53

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.10.2020

(210) 20201906
(220) 25.09.2020
(730) «Էթնիկ թրավել» ՍՊԸ, ք. Աբովյան 2202,
Երիտասարդական փ., նրբ. 1, բն. 23, AM
(540)

(511)
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում:
____________________

(210) 20201907
(220) 25.09.2020
(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087,
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
(540)

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

10/2

ՄԱՍ
№ 1

գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ.
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 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).
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).
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց
խմոր
հրուշակեղենի
համար.
աղացած
կոճապղպեղ. 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.
մակարոն (թխվածք). մակարոններ. աղացած
եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. հաց.
ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշարակ, կերամափի
օշարակ. անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի
համար. մեղր. մաքրած գարի. մանանեխ.
մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կուտապներ.
գարեձավար.
սենդվիչներ.
պաստեղներ
(հրուշակեղեն).
խմորեղեն
(ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ
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(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.
բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ.
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար.
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. 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. 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.
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.
շոկոլադե
զարդարանքներ
տորթերի
համար.
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի.
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ.
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար.
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի
բրինձ . ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով. 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.
արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ. հոթդոգ սենդվիչներ. սառույցի խորանարդիկներ.
մշակված
սերմնահատիկներ
որպես
համեմունք օգտագործելու համար. քնջութի
սերմնահատիկներ (համեմունք). թթու դրած
բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկալիլի).
մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկացորեն.
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հնդկացորենի
ալյուր.
լոռամրգի
սոուս
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունքներ].
չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ.
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը
թարմացնող
անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ.
արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա. հաց առանց
սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք). լաքսա.
պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. շոկոլադով հաց
(շոկոլատին). շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
ջրիմուռով թեյ. կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային
խառնուրդներ. ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի
մակարուններ. սուրճի լցված պարկուճներ.
նարնջի
ծաղկաջուր
խոհարարական
նպատակների համար. մրգային սառույցներ.
նուգա. հարիսա (համեմունք). կոճապղպեղի
մածուկ (համեմունք).
դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ,
բացառությամբ
գարեջրի.
ալկոհոլային
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20201908
(220) 28.08.2020
(730) Արմեն Վարուժանի Սուքիասյան, Երևան,
Նոր Արեշ, փ. 20, տուն 21, AM
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(540)

(511)
դաս
43.
զբոսաշրջիկների
համար
տների
ծառայություններ.
հյուրանոցների
ծառայություններ.
ռեստորանների
ծառա
յություններ. հանգստի ճամբարների ծառա
յություններ (կացարանի տրամադրում):
____________________

(210) 20201909
(220) 28.09.2020
(730) Վրույր Մանուկյան, Երևան, Վ. Փափազյան
61, AM
(540)

(511)
դաս 14. ոսկերչական իրեր. ազնիվ
մետաղմերի ձուլակտորներ. ապարանջաններ
(թանկարժեք իրեր). կախազարդեր ոսկերչական
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք
իրեր). շղթաներ
(թանկարժեք իրեր).
վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). մեդալիոններ
(թանկարժեք
իրեր).
ազնիվմետաղների
համահալվածքներ.
մատանիներ
(թան
կարժեք
իրեր).
օղլակներ
թանկարժեք
իրերի
համար.
նախապատրաստվածք
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար.
գլանիկներթանկարժեք իրերի համար.
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դաս 35. ցուցահանդեսների կազմակերպում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
առևտրական
տոնավաճառների
կազ
մակերպում, ապրանքների ցուցադրում.
դաս 41. գործնական հմտությունների
ուսուցում
(ցուցադրություն).
սեմինարների
կազմակերպում
և
անցկացում.
վար
պետաց
դասերի
կազմակերպում
և
անցկացում
(ուսուցում).
մասնագիտական
վերապատրաստում.
ակումների
ծառայու
թյուններ (զվարճություն կամ կրթություն).
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ
կրթության
կամ
ուսուցման
հարցերով).
կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումների կազ
մակերպում և անցկացում:
____________________

(210) 20201913
(220) 28.09.2020
(730) Քեփթիվա ԷմՎիՓի Րեսթրոն Փարթնըրս
ԷլԷլՍի, US
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ,
ներառյալ սննդամթերքի տրամադրում տեղում
սնվելու համար, սննդամթերքի տրամադրում
դուրս
տանելու
համար,
ինչպես
նաև
սննդամթերքի տրամադրում ավտոմեքենայում
սնվելու համար. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ)։
____________________
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(210) 20201919
(220) 29.09.2020
(730) «Ռեսթ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արամի նրբ.,
շ. 5ա, բն. 9, AM
(540)

(511)
դաս
43.
տեղերի
ամրագրմամբ
(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղվող
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի
ձևավորում (քեյթրինգ). ծերանոցների ծառա
յություններ. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների
ծառայություններ.
ճամբա
րային
հարմարությունների
տրա
մադրում. ճաշարանների ծառայություններ
հիմնարկներում
կամ
ուսումնական
հաստատություններում.
ժամանակավոր
բնակատեղերի վարձակալում. պանսիոնների
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար
տների
ծառայություններ.
հյուրանոցների
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառա
յություններ. ռեստորանների ծառայություն
ներ. տեղերի ամրագրում պանսիոններում.
տեղերի
ամրագրում
հյուրանոցներում.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա
յություններ. խորտկարանների ծառայու
թյուն
ներ. 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.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների
ստեղծում.
ժամանակավոր
բնակեցման
համար
ընդունարանների
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման
կառավարում).
վաշոկու
ռեստորանների
ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և արիշտա
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սոբայի
ռեստորանների
ծառայություններ.
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում.
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի
պատրաստման
հարցերով.
անձնական
խոհարարի
ծառայություններ.
նարգիլեի
բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20201922
(220) 30.09.2020
(730)
«Վիտա
լոնգա»
Լենինգրադյան 4/9, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս
44.
գեղեցկության
սրահների
ծառայու
թյուններ. բժշկական կլինիկաների
ծառայություններ.
մանուալ
թերա
պիա
(քիրոպրակտիկա).
հիվանդանոցների
ծառայու
թյուններ.
սանիտարական
ծառա
յություն. ապաքինվողների համար տների
ծառայություններ.մերսում.
բժշկական
օգնություն. ակնաբույժների ծառայություններ.
ֆիզիոթերապիա. առողջատների ծառայու
թյուններ.
ատամնաբուժական
օգնություն
ստոմատոլոգիա. բուժքույրական խնամքով
տների ծառայություններ. արյան բանկերի
ծառայություններ. մանկաբարձական օգնու
թյուն.
հիվանդների
խնամք.
պլաստիկ
վիրաբուժություն.
մազերի
պատվաստում.
հոգեբանների
ծառայություններ.
բուժում
հոմեոպաթիկ բնահյութերով. ծառայություններ
արոմաթերապիայի ոլորտում. արհեստական
բեղմնավորում. թմրադեղերի կամ ալկոհոլի
չարաշահումից հիվանդների. համար վերա
կանգնողական
ծառայություններ.
փորձա
նոթում
բեղմնավորման.
ծառայություններ
արտամարմնային
բեղմնավորման
ծառա
յություններ. դաջում. հեռաբուժման ծառայու
թյուններ. շոգեբաղնիքների ծառայություններ.
հանքաջրաբուժական կենտրոնների ծառայու
թյուններ.
արևաբուժարանների
ծառա
յություններ. թերապևտիկ ծառայություններ.
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բուժսարքավորումների
վարձույթ
դիս
պանսերներ. բուժկենտրոններ. ոչ ավանդա
կան բժշկության ոլորտում ծառայություններ.
խորհուրդներ
առողջության
հարցերով.
սահմանափակ
հնարավորություններով
անձանց
համար
բժշկական
խորհրդա
տվություն. պիրսինգ. պալիատիվ խնամք.
մեղվափեթակների
վարձույթ.
բժշկական
լաբորատորիաների կողմից տրամադրվող.
բժշկական վերլուծության ծառայություններ
ախտորոշման
և
բուժման
նպատակով.
բժշկական զննում. տներ այցելող բուժքույրական
խնամքի ծառայություններ. կոսմետոլոգիական
ծառայություններ:
____________________

(210) 20201923
(220) 30.09.2020
(730) «Շապիկ» ՍՊԸ, Երևան, Տ. Մեծի 16 ՌՄ
3/07, AM
(540)

(511)
դաս 25. վարտիքներ:
____________________

(210) 20201924
(220) 30.09.2020
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, Հ.
Մակարյան փ., 1 նրբ., տ. 1, AM
(540)

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

(210) 20201925
(220) 30.09.2020
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի
թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգնի
օղի). թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ).
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիքներ
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի,
սպիրտային ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ
(հայկական բրենդի). բրենդի. գինի խաղողի
չանչերից. տանձի սիդր. սակե. վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ.
ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող
ալկոհոլային խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:
____________________
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(210) 20201926
(220) 30.09.2020
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, AM
(540)

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

(210) 20201928
(220) 02.10.2020
(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087,
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
(540)
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(511)
դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ,
բացառությամբ
գարեջրի.
ալկոհոլային
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20201932
(220) 30.09.2020
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա. PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchatel, Switzerland, CH
(540)

(511)
դաս
34.
լարով
գոլորշիարարաներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
և
ծխելու
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային
արտադրանք,
այդ
թվում՝
սիգարներ,
սիգարետներ,
սիգարիլներ,
ծխախոտ
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար,
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ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու
ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների
համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում՝
սիգարետի պապիրոսաթուղթ և գլանակներ,
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր
ծխախոտի համար, արկղիկներ սիգարետների
համար և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի.
ծխախոտային
փայտիկներ,
տաքացվող
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները կամ
ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր
և դրանց մասեր՝ ներշնչման համար նիկոտին
պարունակող աերոզոլի արտազատման համար.
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխելու էլեկտրոնային
սարքեր.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
ավանդական սիգարետներին փոխարինող
էլեկտրոնային սիգարետներ. էլեկտրոնային
սարքեր նիկոտին պարունակող աերոզոլի
ներշնչման համար. ծխողների համար բերանի
ցողացիրներ, ծխախոտային արտադրանք և
ծխախոտի փոխարինիչներ. ծխելու պիտույքներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և
կցամասեր՝ ներառված 34-րդ դասում. սարքեր
տաքացված
սիգարետների,
սիգարների,
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային
փայտիկների մարման համար. սիգարետի
էլեկտրոնային վերալիցքավորվող պատյաններ:
____________________

(210) 20201930
(220) 30.09.2020
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա. PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchatel, Switzerland, CH
(540)

60
60

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.10.2020

(511)
դաս
34.
լարով
գոլորշիարարաներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
և
ծխելու
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային
արտադրանք,
այդ
թվում՝
սիգարներ,
սիգարետներ,
սիգարիլներ,
ծխախոտ
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար,
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու
ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների
համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում՝
սիգարետի պապիրոսաթուղթ և գլանակներ,
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր
ծխախոտի համար, արկղիկներ սիգարետների
համար և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի.
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող ծխա
խոտային արտադրանք, սիգարետները կամ
ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր
և դրանց մասեր՝ ներշնչման համար նիկոտին
պարունակող աերոզոլի արտազատման համար.
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխելու էլեկտրոնային
սարքեր.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
ավանդական սիգարետներին փոխարինող
էլեկտրոնային սիգարետներ. էլեկտրոնային
սարքեր նիկոտին պարունակող աերոզոլի
ներշնչման համար. ծխողների համար բերանի
ցողացիրներ, ծխախոտային արտադրանք և
ծխախոտի փոխարինիչներ. ծխելու պիտույքներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և
կցամասեր՝ ներառված 34-րդ դասում. սարքեր
տաքացված
սիգարետների,
սիգարների,
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային
փայտիկների մարման համար. սիգարետի
էլեկտրոնային վերալիցքավորվող պատյաններ:
____________________

(210) 20201927
(220) 30.09.2020
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա. PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 Neuchatel, Switzerland, CH
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(540)

(511)
դաս
34.
լարով
գոլորշիարարաներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
և
ծխելու
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային
արտադրանք,
այդ
թվում՝
սիգարներ,
սիգարետներ,
սիգարիլներ,
ծխախոտ
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար,
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու
ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների
համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում՝
սիգարետի պապիրոսաթուղթ և գլանակներ,
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր
ծխախոտի համար, արկղիկներ սիգարետների
համար և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի.
ծխախոտային
փայտիկներ,
տաքացվող
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները կամ
ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր
և դրանց մասեր՝ ներշնչման համար նիկոտին
պարունակող աերոզոլի արտազատման համար.
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխելու էլեկտրոնային
սարքեր.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
ավանդական սիգարետներին փոխարինող
էլեկտրոնային սիգարետներ. էլեկտրոնային
սարքեր նիկոտին պարունակող աերոզոլի
ներշնչման համար. ծխողների համար բերանի
ցողացիրներ, ծխախոտային արտադրանք և
ծխախոտի փոխարինիչներ. ծխելու պիտույքներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և
կցամասեր՝ ներառված 34-րդ դասում. սարքեր
տաքացված
սիգարետների,
սիգարների,
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային
փայտիկների մարման համար. սիգարետի
էլեկտրոնային վերալիցքավորվող պատյաններ:
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.10.2020

(210) 20201929
(220) 30.09.2020
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MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3,
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(540)
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ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային
փայտիկների մարման համար. սիգարետի
էլեկտրոնային վերալիցքավորվող պատյաններ:
____________________

(210) 20201931
(220) 30.09.2020
(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087,
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
(540)
(511)
դաս
34.
լարով
գոլորշիարարաներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
և
ծխելու
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային
արտադրանք,
այդ
թվում՝
սիգարներ,
սիգարետներ,
սիգարիլներ,
ծխախոտ
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար,
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու
ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների
համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում՝
սիգարետի պապիրոսաթուղթ և գլանակներ,
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր
ծխախոտի համար, արկղիկներ սիգարետների
համար և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի.
ծխախոտային
փայտիկներ,
տաքացվող
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները կամ
ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր
և դրանց մասեր՝ ներշնչման համար նիկոտին
պարունակող աերոզոլի արտազատման համար.
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխելու էլեկտրոնային
սարքեր.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
ավանդական սիգարետներին փոխարինող
էլեկտրոնային սիգարետներ. էլեկտրոնային
սարքեր նիկոտին պարունակող աերոզոլի
ներշնչման համար. ծխողների համար բերանի
ցողացիրներ, ծխախոտային արտադրանք և
ծխախոտի փոխարինիչներ. ծխելու պիտույքներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և
կցամասեր՝ ներառված 34-րդ դասում. սարքեր
տաքացված
սիգարետների,
սիգարների,

(511)
դաս 33. Թթի օղի։
____________________

(210) 20201933
(220) 30.09.2020
(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087,
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
(540)

(511)
դաս 33. տանձի օղի։
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.10.2020

(210) 20201934
(220) 30.09.2020
(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087,
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
(540)

(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087,
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
(540)

(511)
դաս 33. դեղձի օղի։
____________________

(511)
դաս 33. ծիրանի օղի։
____________________

(210) 20201936
(220) 30.09.2020
(730) Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087,
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
(540)

(210) 20201940
(220) 30.09.2020
(730) Լինն Մարքեթինգ Ինք., BZ
(540)

10/2
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(511)
դաս 32. գարեջուր.
դաս 33. արակ. բրենդի. հայկական կոնյակ
(բրենդի). գինիներ. գինի խաղողի չանչերից.
սպիրտային ըմպելիքներ. թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. դառը թրմօղիներ. ռոմ:
____________________

(511)
դաս 33. հոնի օղի։
____________________

(210) 20201935
(220) 30.09.2020

(210) 20201941
(220) 30.09.2020
(730) «Ջոսե» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 18, AM
(540)
(511)
դաս
43.
տեղերի
ամրագրմամբ
(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղվող
գործակալություններ,
քեմպինգների

63
63

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.10.2020

ծառայու
թյուններ,
քեմպինգների
ծառայու
թյուններ, պանսիոնների ծառայություններ,
զբոսաշրջիկների
համար
տների
ծառայություններ, հյուրանոցների ծառայու
թյուններ,
ամրագրում
պանսիոններում,
տեղերի
ամրագրում
հյուրանոցներում,
հանգստի
ճամբարների
ծառայություններ
(կացարանի
տրամադրում),
շարժական
շինությունների վարձույթ, տեղերի ամրագրում
ժամանակավոր
բնակության
համար,
մոթելների
ծառայություններ,
սենյակների,
դահլիճների
վարձակալում
հավաքների
համար, ժամանակավոր բնակեցման համար
ընդունարանների ծառայություններ (ժամանման
և մեկնման կառավարում):
____________________

(210) 20201942
(220) 30.09.2020
(730) «Ջոսե» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 18, AM
(540)
(511)
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում,
պանսիոններում)
զբաղ
վող
գործակալություններ,
քեմպինգների
ծառայու
թյուններ,
քեմպինգների
ծառայու
թյուններ, պանսիոնների ծառայություններ,
զբոսաշրջիկների համար տների ծառայու
թյուններ, հյուրանոցների ծառայություններ,
ամրագրում
պանսիոններում,
տեղերի
ամրագրում
հյուրանոցներում,
հանգստի
ճամբարների ծառայություններ (կացարանի
տրամադրում), շարժական շինությունների
վարձույթ,
տեղերի
ամրագրում
ժամա
նակավոր բնակության համար, մոթելների
ծառայություններ, սենյակների, դահլիճների
վարձակալում
հավաքների
համար,
ժամանակավոր
բնակեցման
համար
ընդունարանների ծառայություններ (ժաման
ման և մեկնման կառավարում) տեղերի
ամրա
գրմամբ (հյուրանոցներում, պանսիոն
ներում)
զբաղվող
գործակալություններ,
սննդամթերքի
պատրաստում,
առաքում,
մատուցում
և
սեղանի
ձևավորում
(քեյթրինգ), ծերանոցների ծառայություններ,
սրճարանների
ծառայություններ,
նախա
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ճաշարանների ծառայություններ, քեմպինգ
ների
ծառայություններ,
ճաշարանների
ծառայություններ
հիմնարկներում
կամ
ուսումնական հաստատություններում, ժամա
նակավոր
բնակատեղերի
վարձակալում,
պանսիոնների
ծառայություններ,
զբոսա
շրջիկների համար տների ծառայություններ,
հյուրանոցների
ծառայություններ,
մանկա
մսուրների ծառայություններ, ռեստորանների
ծառայություններ,
ամրագրում
պանսիոն
ներում, տեղերի ամրագրում հյուրանոց
ներում, ինքնասպասարկման ռեստորան
ների
ծառայություններ, խորտկարանների ծառայու
թյուններ,
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,
խոհանոցային սարքերի վարձույթ, խմելու
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ, լուսավորող
սարքերի վարձույթ, մթերքից խոհարարական
արձանիկների
ստեղծում,
ժամանակավոր
բնակեցման
համար
ընդունարանների
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման
կառավարում),
վաշոկու
ռեստորանների
ծառայություններ, արիշտա ուդոնի և արիշտա
սոբայի
ռեստորանների
ծառայություններ,
սննդի ձևավորում, տորթերի ձևավորում,
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի
պատրաստման
հարցերով,
անձնական
խոհարարի ծառայություններ:
____________________

(210) 20201944
(220) 01.10.2020
(730) Սարգիս
Թարվերդյան, Երևան, Վ.
Դավթյան 19, տուն 13, AM
(540)
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(511)
դաս 25. հագուստ, ներառյալ՝ զգեստներ.
շրջազգեստներ. կոստյումներ, տաբատներ.
շապիկներ(բլուզներ).
կարճաթև
(t-աձև)
մայկաներ.
սպորտային
տրիկոտաժեղեն.
սվիտերներ (պուլովերներ). համազգեստ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
ոչ
ալկոհոլային
բնահյութեր
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար.
ջրեր
(ըմպելիքներ). հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
սեղանի ջրեր. լիմոնադներ. բանջարեղենի
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների
համար. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ
(ըմպելիք).
ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
գազավորված ջուր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). ոչ
ալկոհոլային խնձորի հյութ. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմուզիներ (մրգերի
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով
ըմպելիքներ). սուրճի համով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային
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:
____________________
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(210) 20201946
(220) 01.10.2020
(730) Մաջիդ Ալ Ֆուտաիմ Հայփերմարքեթս
ԷլԷլՍի, AE
(540)

(511)
դաս 9. գիտական, հետազոտական,
նավագնացական,
երկրաբաշխական,
լուսանկարչական,
կինոնկարահանման,
տեսա
լսողական,
օպտիկական,
կշռման,
չափման, ազդանշանման, հայտնաբերման,
փորձարկման,
զննման,
փրկարարական
և
ուսուցման
սարքեր
և
գործիքներ.
էլեկտրականության
բաշխման
կամ
սպառման կարգավորման կամ վերահսկման,
հաղորդման,
միացման,
փոխակերպման,
կուտակման սարքեր և գործիքներ. ձայնի,
պատկերի կամ տեղեկատվության գրառման,
հաղորդման, վերարտադրման կամ մշակման
սարքեր և գործիքներ. գրառված և ներբեռնվող
տեղեկակիրներ, համակարգչային ծրագրային
ապահովում,
թվային
կամ
անալոգային
տեղեկատվության գրառման և պահպանման
դատարկ տեղեկակիրներ. կանխավճարով
աշխատող
ապարատների
մեխանիզմներ.
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ սարքեր.
համակարգիչներ և համակարգիչներին կից
սարքեր. սուզազգեստներ, ջրասուզակների
դիմապանակներ,
ականջի
ներդրակներ
ջրասուզակների
համար,
քթասեղմիչներ
ջրասուզակների
և
լողորդների
համար,
ջրասուզակների
ձեռնոցներ,
շնչառական
ապարատներ
ստորջրյա
լողի
համար.
կրակմարիչներ. արևային ակնոցներ.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ.
ոսկերչական
իրեր,
զարդեր, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք
քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ
սարքեր. թեւքաճարմանդներ. փողկապների
գնդասեղներ.
փողկապների
սեղմիչներ.
օղակներ բանալիների համար (անջատովի
օղակներ կախազարդերի կամ դեկորատիվ
զարդերի
համար).
հանովի
օղակներ
բանալիների համար. հուռութներ բանալիների
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օղակների համար. կախազարդեր ոսկերչական
իրերի համար. զարդատուփեր. կրծքանշաններ
ազնիվ
մետաղներից.
ապարանջաններ
(թանկարժեք իրեր). ասեղնագործած ապա
րանջաններ մանածագործվածքից (թանկարժեք
իրեր). կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր).
գլխարկների
թանկարժեք
գնդասեղներ.
ստրաս (արհեստական՝ կեղծ ադամանդ).
գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). կոշիկների
ոսկյա զարդարանքներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ.
կենդանիների
մորթիներ.
սնդուկներ
և
ճամփորդական
ճամպրուկներ.
անձրևի
և
արևի
հովանոցներ.
ձեռնափայտեր.
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական
իրեր. պարանոցակապեր, սանձափոկեր և
հագուստ կենդանիների համար. պայուսակ
ներ.
ուղեպայուսակներ.
տուրիստական
պայուսակներ. դպրոցական պայուսակներ.
ծովափի
պայուսակներ.
դատարկ
պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի համար.
սպորտային պայուսակներ. ճամփորդական
սնդուկներ.
ճամփորդական
սնդուկներ
(ուղեբեռի). պորտպլեդներ.
դաս 22.
ճոպաններ, պարաններ և
առասաններ. ցանցեր. վրաններ և բրեզենտ.
տենտեր մանածագործական կամ սինթետիկ
նյութերից. առագաստներ. պարկեր սորուն
նյութեր տեղափոխելու և պահելու համար.
խծուծման նյութեր, բացառությամբ ռետինե,
պլաստմասսայե, թղթե կամ ստվարաթղթե:
թելքավոր մանածագործվածքային հումք և
դրանց մասեր. կեղտոտ լվացքի պարկեր.
տոպրակներ դիակներ տեղափոխելու համար.
մանածագործական տոպրակներ (ծրարներ,
կապոցներ) փաթեթավորման համար:
դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա
գործության համար. բամբակյա թելեր եւ
մանվածքաթել. լցակարելու համար թելեր եւ
մանվածքաթել. մանածագործական ձգուն թելեր
եւ մանվածքաթել. թելեր ասեղնագործության
համար եւ մանվածքաթել. վուշե թելեր եւ
մանվածքաթել. կարի թելեր եւ մանվածքաթել.
թելեր
եւ
մանվածքաթել
արհեստական
թելքերից. մանվածք. նուրբ մետաղաթել
ասեղնագործության համար. բրդե թելեր.
դաս 24. գործվածքներ և նրա փոխարի
նիչներ. սպիտակեղեն տնային տնտեսության
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համար. վարագույրներ մանածագործվածքից
կամ պլաստմասսայից. քնապարկեր. ման
կական
քնապարկեր.
մանածագործական
երեսպատման նյութեր պատերի համար.
սրբիչներ մանածագործվածքից. նախշավոր
գործվածքներ ասեղնագործության համար.
մանածագործվածքից
անձեռոցիկներ
գրիմը
մաքրելու
համար.
սեղանի
անձեռոցիկներ
մանածագործվածքից.
սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ. սեղանի
սպիտա
կեղեն,
բացառությամբ
թղթից
պատրաստվածի. ցնցուղարանի վարագույրներ
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից.
սավաններ. անկողնու ծածկոցներ. սպասքի
տակ դրվող մանածագործվածքից դրոցներ.
բարձերեսներ. մանածագործական ոչ գործ
վածքային նյութեր. մանածագործական նյութեր.
վուշե գործվածքներ. ջերսի (գործվածք).
թաշկինակներ մանածագործվածքից. մանա
ծագործական նյութեր կահույք պաստառա
պատելու համար. վերմակներ, ծածկոցներ.
նախշավոր կտոր ուղեգորգերի (ուղելաթերի)
համար. մանածագործական
կոսմետիկ
անձեռոցիկներ.
հագուստ,
կոշկեղեն,
դաս
25.
գլխարկներ. լողափի զգեստներ. սպորտային
տրիկոտաժեղեն.
սպորտային
կոշիկներ.
սպորտային
կիսակոշիկներ.
սպորտային
մայկաներ. բռնցքամարտիկների վարտիքներ.
մանկական
վարտիքներ
(ներքնազգեստ).
ներքնազգեստ.
ձեռնոցներ
(հագուստ).
կարճագուլպաներ. կեպիներ՝ որպես գլխարկներ.
լողագլխարկներ. լողազգեստներ. բաղնիքի
խալաթներ. լողափի կոշիկ. երկարաճիտ
կոշիկներ. շուրջառներ (եկեղեցական զգեստ).
բոլորագլխարկներ. դիմակներ քնելու համար.
վերնազգեստ.
բլուզներ.
պիժամաներ.
սվիտերներ, պուլովերներ.
դաս
26.
ժանյակներ,
զարդաքուղ
և
ասեղնագործված
իրեր,
շքերիզային
ժապավեններ և ժապավենակապեր. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական
ծաղիկներ. մազերի զարդեր. դնովի մազեր.
ճարմանդներ
(հագուստի
պարագաներ).
փետուրներ
(հագուստի
պարագաներ).
մետաղազարդեր (հագուստի պարագաներ).
թեւկապեր
(հագուստի
պարագաներ).
հերակալներ.

66
66

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.10.2020

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ, ոչ մանածագործական.
գորգեր ավտոմեքենաների համար. լոգարանի
գորգիկներ.
դռան
առաջի
ուղեգորգեր
ոտքերը մաքրելու համար. մանածագործա
կան պաստառներ. պաստառներ. սահելը
խոչընդոտող
գորգեր.
պատվածքներ
հատակների համար. հարթակներ գորգա
ծածկույթների համար.
____________________

(210) 20201947
(220) 01.10.2020
(730) Գարուշ Սևակի Դավթյան, ք. Աբովյան,
Երիտասարդական 1/4, բն. 3, AM
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկո
հոլային ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. օշա
րակներ ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպե
լիքներ). բաղադրություններ գազավորված ջուր
արտադրելու համար. լիթիումաջուր. հանքային
ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի
ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր
պատրաստելու
համար.
բանջարեղենի
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված
քաղցու.
օրշադ.
սոդայաջուր.
շարբաթ
(ըմպելիք).
տոմատի
հյութ
(ըմպելիք).
ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հաբեր
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. գազավորված ջուր.
սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ
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ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային
կոկտեյլներ.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
ալկոհոլային).
իզոտոնիկ
ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս, ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով
ըմպելիքներ. բացի կաթի փոխարինիչներից.
պրոտեինով
հարստացված
սպորտային
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ.
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
շենդի.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում,
պանսիոններում)
զբաղվող
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ
րաստում. առաքում, մատուցում և սեղանի
ձևավորում (քեյթրինգ). ծերանոցների ծառա
յություններ. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների
ծառայություններ.
ճամբա
րային
հարմարությունների
տրա
մադրում. ճաշարանների ծառայություններ
հիմնարկներում կամ ուսումնական հաստա
տություններում.
ժամանակավոր
բնակա
տեղերի
վարձակալում.
պանսիոնների
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար
տների
ծառայություններ.
հյուրանոցների
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ.
տեղերի
ամրագրում
պանսիոններում.
տեղերի
ամրագրում
հյուրանոցներում.
ինքնասպասարկման
ռեստորանների
ծառայություններ. խորտկարանների ծառայու
թյուններ.
պանսիոններ
կենդանիների
համար.
բարերի
ծառայություններ.
հանգստի
ճամբարների
ծառայություններ
(կացարանի
տրամադրում).
շարժական
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում
ժամանակավոր բնակության համար. մոթել
ների ծառայություններ. կահույքի, սեղանի
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ.
սենյակների.
դահլիճների
վարձակալում
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հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների
ստեղծում.
ժամանակավոր
բնակեցման
համար
ընդունարանների
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման
կառավարում).
վաշոկու
ռեստորանների
ծառայություններ.
«Ուդոն»
և
«սոբա»
ռեստորանների
ծառայություններ.
սննդի
ձևավորում.
տորթերի
ձևավորում.
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի
պատրաստման
հարցերով.
անձնական
խոհարարի
ծառայություններ.
նարգիլեի
բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20201948
(220) 01.10.2020
(730) Գարուշ Սևակի Դավթյան, ք. Աբովյան,
Երիտասարդական 1/4, բն. 3, 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. կար
տոֆիլի 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.
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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. կաթնա
մթերք. 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
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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
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.
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պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. Ֆալաֆել.
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների
համար.
սառեցումով
չորացրած
միս.
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցք
ներ. 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 (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար.
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ).
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած
մրգային խմոր. յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին մսով. ձկով
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերակուր.
տեմպե.
սատե.
մշակված
բանջարեղեն.
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ.
անդույետ.
սպիտակ
պուդինգ.
կասուլե.
շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ.
օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով տոլմա.
բանջարեղենային
խտածոներ
սնունդ
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ
սնունդ
պատրաստելու
համար.
հացին
քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագարագար
խոհարարական
նպատակների
համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ,
կաթնաշոռ.
կաթնաթթվային
ըմպելիքներ.
չորացրած ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված
կոճապղպեղ. պահածոյացված կոճապղպեղ.
թթու դրած կոճապղպեղ.
դաս
30.
ջրիմուռներ
(համեմունք).
մակարոնեղե. նշով խմոր. անիսոնի սերմ.
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
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թուրմեր.
սրճային
բուրավետարարներ.
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի համար.
համեմանք. անթթխմոր. աղ սննդամթերքը
պահածոյացնելու
համար.
պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. անա
նուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ.
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից. առավելապես
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի
(ամոքանք). հացահատիկային 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. շաքար. բուրավետարարներ
հրուշակեղենի
համար
(բացառությամբ
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի
համար.
քաղցր
ամոքահունց
խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
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. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա).
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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.
բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս,
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար.
ակնամոմ, ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ.
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար.
սուշի, տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. 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.
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի
հիմքով
թեթև
նախաճաշեր.
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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.
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
խոհարարա
կան
նպատակների
համար.
սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր.
թեյի
փոխարեն
օգտագործվող
ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի
համար.
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր.
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի.
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ.
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար.
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի
բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով. 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.
արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ. հոթդոգ սենդվիչներ. սառույցի խորանարդիկներ.
մշակված
սերմնահատիկներ
որպես
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համեմունք օգտագործելու համար. քնջութի
սերմնահատիկներ (համեմունք). թթու դրած
բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկալիլի).
բլղուր. մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի
ալյուր. լոռամրգի սոուս համեմունքներ. խնձորի
սոուս համեմունքներ. չորահաց. կարտոֆիլի
հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն.
բրնձի
կրեկերներ.
կիմչի
յուղաբլիթներ.
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի
կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.
հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք).
լաքսա.
պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգային
սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք).
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր.
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր.
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային
հիմքով
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկո
հոլային ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ
մրգահյութեր.
պատրաստելու
համար.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար.
ջրեր
(ըմպելիքներ).
բաղադրություններ
գազա
վորված
ջուր
արտադրելու
համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ.
գայլուկի
լուծամզուքներ
(էքստրակտներ)
գարեջուր
պատրաստելու
համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք).
օշարակներ լիմոնադների համար. ածիկի
քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ.
սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. գազավորված ջուր.
սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ
ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային
կոկտեյլներ.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
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ալկոհոլային).
իզոտոնիկ
ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով
ըմպելիքներ. բացի կաթի փոխարինիչներից.
պրոտեինով
հարստացված
սպորտային
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ.
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
շենդի.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
զբաղվող
նոցներում,
պանսիոններում)
գործակալություններ. սննդամթերքի պատրաս
տում. առաքում. մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների
ծառայություններ.
նախա
ճաշարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների
տրամադրում.
ճաշա
րանների ծառայություններ հիմնարկ
ներում
կամ ուսումնական հաստա
տություններում.
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալում.
պանսիոնների
ծառայու
թյուններ.
զբոսա
շրջիկների
համար
տների
ծառայու
թյուններ.
հյուրանոցների ծառայություններ.
մանկամսուրների ծառայություններ. ռեստո
րանների ծառայություններ. տեղերի ամրագրում
պանսիոններում.
տեղերի
ամրագրում
հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման ռեստո
րանների ծառայություններ. 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.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
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արձանիկների
ստեղծում.
ժամանակավոր
բնակեցման
համար
ընդունարանների
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման
կառավարում).
վաշոկու
ռեստորանների
ծառայություններ.
«Ուդոն»
և
«սոբա»
ռեստորանների
ծառայություններ.
սննդի
ձևավորում.
տորթերի
ձևավորում.
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի
պատրաստման
հարցերով.
անձնական
խոհարարի
ծառայություններ.
նարգիլեի
բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20201949
(220) 01.10.2020
(730) Տավրոս Գևորգյան, Երևան, Բաշինջաղյան
185, բն. 29, AM
(540)

(511)
դաս 11. ջեռուցման ռասիատորներ:
____________________

(210) 20201952
(220) 02.10.2020
(730) Փֆայզր Ինք.,
կորպորացիա, US
(540)

Դելավեր

նահանգի

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

72
72

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.10.2020

(210) 20201955
(220) 02.10.2020
(730) «Ռիա ֆարմասյութիքլ» ՍՊԸ, Երևան,
Շերամի 2, AM
(540)

(511)
դաս 5. սպիտակուցային սննդամթերք
բժշկական նպատակների համար. սպիտա
կուցային
պատրաստուկներ
բժշկական
նպատակների համար. բժշկական սպիրտ. օսլա
դիետիկ կամ դեղագործական նպատակների
համար. անզգայացնող միջոցներ. սամիթի
յուղ բժշկական նպատակների համար. կպչուն
սպեղանիներ. հակաասթմատիկ թեյերի փունջ.
ցրտահարությունից պաշտպանող քսուքներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ թութքը բուժելու համար.
պատրաստուկներ տնային սնկերը ոչնչացնելու
համար. ցեցից պաշտպանող պատրաստուկներ.
միջոցներ մակաբույծների դեմ. հականեխիչներ.
գորտնուկներ բուժող մատիտներ. լոգանքների
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի
համար.
բալասանային
պատրաստուկներ
բժշկական նպատակների համար. բալզամներ
(բալասաններ)
բժշկական
նպատակների
համար. միջատասպան միջոցներ. դեղորայքային
կոնֆետներ. պատրաստուկներ այրվածքները
մշակելու
համար.
պատրաստուկներ
ոսկրակոշտուկները
բուժելու
համար.
օշարակներ դեղագործական նպատակների
համար. դեղապատիճներ. դեղագործական
պատրաստուկներ.
քիմիա-դեղագործական
պատրաստուկներ. վիտամինային պատրաս
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տուկներ.
դեղեր
փորկապության
դեմ.
լուծույթներ
հպաոսպնյակների
համար.
քիմիական
հակաբեղմնավորիչ
միջոցներ.
պատրաստուկներ կոշտուկները հեռացնելու
համար. դեղագործական պատրաստուկներ
արևայրուքը բուժելու համար. ցրտահարման
ժամանակ
օգտագործվող
պատրաստուկ
ներ.
պատվաստանյութեր.
եփուկներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ նպատակների
համար.
ցավազրկողներ.
դեղամիջոցներ.
լրացված ճամփորդական դեղատուփեր. ծառերի
կեղևներ
դեղագործական
նպատակների
համար. էլիքսիրներ (դեղագործական պատ
րաստուկներ). կաթնային չոր խառնուրդներ
մանկական սննդի համար. ջերմն իջեցնող
միջոցներ.
դեղաթուրմեր.
բուժիչ
թեյեր.
ձկան յուղ. որդաթափ միջոցներ. քսուքներ
բժշկական նպատակների համար. բուժիչ
յուղեր. դեղաբույսեր. յոդի թուրմ. լոսյոններ
դեղագործական
նպատակների
համար.
քսուքներ. բժշկական շրթնաքսուքներ. թուրմեր
բժշկական նպատակների համար. շիճուկներ.
դեղագործական
պատրաստուկներ
մաշկի
խնամքի համար. խոտային թեյեր բժշկական
նպատակների
համար.
դեղագործական
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար.
առաջին օգնության լրացված դեղատուփեր.
բուժիչ արմատներ. քնաբերներ. միջոցներ
քրտնելու դեմ. դիետիկ սննդամթերք բժշկական
նպատակների համար. մանկական սնունդ.
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ
բժշկական նպատակների համար. բժշկական
միջոցներ նիհարելու համար. հացահատիկային
բույսերի մշակման երկրորդական արգասիքներ
բժշկական նպատակների համար.քիմիական
պատրաստուկներ
դեղագործական
նպատակների համար. դեղամիջոցներ մարդու
համար.
ախտորոշման
պատրաստուկներ
բժշկական նպատակների համար. դիետիկ
նյութեր բժշկական (բուժական) նպատակների
համար. սննդային հանքային հավելումներ.
սննդային հավելումներ. հակաբիոտիկներ.
սպիտակուցային
սննդային
հավելումներ.
սննդային հավելումներ կտավատի սերմերից.
սննդային հավելումներ կտավատի սերմի
յուղից.
սննդային
հավելումներ
ցորենի
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ծիլերից. խմորիչի սննդային հավելումներ.
սննդային հավելումներ մայր մեղվի կաթից.
ակնամոմ
դեղագործական
նպատակների
համար. սննդային հավելումներ ակնամոմից.
սննդային հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց.
սննդային
հավելումներ
ֆերմենտներից.
սննդային
հավելումներ
խաղողաշաքարից
(գլյուկոզայից).
սննդային
հավելումներ
լեցիթինից. սննդային հավելումներ ալգինատից.
սննդային հավելումներ կազեինից. սննդային
հավելումներ
պրոտեինից.
ախտահանիչ
միջոցներ.
ախտորոշիչ
կենսաբանական
մարկերներ բժշկական նպատակների համար.
մանկական սննդային խառնուրդներ. կաթի
փոշի երեխաների համար. դեղագործական
ապրանքներ. իմունախթանիչներ. բժշկական
նպատակներին հարմարեցրած սառեցումով
չորացրած սնունդ. բժշկական նպատակներին
հարմարեցված համասեռ սնունդ. սննդային
հավելումներ կոսմետիկական ազդեցությամբ:
____________________

խմիչքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլայինըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20201956
(220) 05.10.2020
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, AM
(540)

(511)
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. 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.
թխվածքա
բլիթ. ածիկային գալետներ. անա
նուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ.
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի
(ամոքանք). հացահատիկային 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.

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի
թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերատիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգի
օղի). թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվ
ներ (լիկյորներ ևսպիրտային ըմպելիքներ).
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիքներ
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի).
բալի
օղի
սպիրտային ըմպելիքներ. հայկական կոնյակ
(բրենդի). բրենդի. գինի խախողի չանչերից.
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
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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 եթե
րային 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 երշիկե
ղենի 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. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ
պրալինե.
ռավիոլի.
(քաղցրակուտապ).
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
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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).
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.

75
75

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.10.2020

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.
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
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կոնֆետներ.
շնչառությունը
թարմացնող
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.
հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք).
լաքսա.
պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգային
սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք).
դաս 43. ռեստորանների ծառայություն
ներ.
հանրային
սննդի
կազմակերպում.
սննդամթերքի պատրաստում, առաքում և
մատուցում. սրճարանների ծառայություններ.
բարերի ծառայություններ:
____________________
(210) 20201958
(220) 05.10.2020
(730)
Դիսքավըրի
Քմյունիքեյշնզ,
Դելավերի նահանգ, US
(540)

ԼԼՔ.,

(511)
դաս 9. թվային կրիչներ, այն է՝ էլեկտրոնային
անհատական համակարգիչներում և ձեռքի
անլար
սարքերում
պահվող
ներբեռնելի
նախագրագրված
տեսահոլովակներ,
նախա
գրագրված
ձայնային
հոլովակներ,
տեքստեր և գրաֆիկական նյութեր՝ բոլորը
պարունակող
մարդկանց
ընդհանուր
հետաքրքրության թեմաներ. համակարգչային
և
հաղորդակցական
ցանցերի
միջոցով
տրամադրվող ներբեռնելի ձայնա-, տեսա և
ձայնատեսային բովանդակություն, ներառյալ
հեռուստաշոուներ և տեսաձայնագրություններ՝
բոլորը պարունակող մարդկանց ընդհանուր
հետաքրքրության թեմաներ. համակարգչային
ծրագրային ապահովում` համացանցի միջոցով
և շարժական թվային էլեկտրոնային սար
քերին
ձայնատեսային
մեդիաբովանդա
կության հոսքային փոխանցման համար.
համակարգչային
ծրագրային
ապահովում
ձայնատսային բովանդակության հոսքային
փոխանցման
համար.
համակարգչային
ծրագրային ապահովում ձայնա- և տեսա-
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.10.2020

սարքերի
աշխատանքի
վերահսկման
և
ձայնային
նյութերի,
տեսանյութերի,
հեռուստահաղորդումների,
կինոնկարների,
այլ թվային պատկերների և այլ մուլտիմեդիա
բովանդակության դիտման, որոնման և (կամ)
նվագարկման
համար.
համակարգչային
ծրագրային ապահովում՝ ձայնա-, տեսա- և
մուլտիմեդիա բովանդակության, այդ թվում ՝
տեքստերիի, տվյալների, պատկերների, ձայնա-,
տեսա- և ձայնատեսային ֆայլերի մշակման,
փոխանցման, ընդունման, կազմակերպման,
ձեռքով
կառավարման,
նվագարկման,
վերանայման, վերարտադրման և հոսքային
փոխանցման համար. DVD –նվագարկիչներ։
դաս 38. Հաղորդակցական ծառայու
թյուններ, այն է՝ հոսքային ձայնային և
ձայնատեսային ձայնագրությունների փոխան
ցում համացանցի, մալուխային ցանցերի, անլար
ցանցերի, արբանյակային կամ ինտերակտիվ
մուլտիմեդիային ցանցերի միջոցով. ձայնա- և
տեսա- հեռարձակում համացանցի միջոցով.
ձայնատեսային բնույթի տեղեկատվության
փոխանցում.
հեռուստատեսային
հեռար
հեռուստատեսային
ձակում.
մալուխային
հեռարձակում. արբանյակային հեռուստա
տեսային
հեռարձակում.
շարժական
մեդիա
ծառայություններ
ժամանցային
մեդիաբովանդակության
էլեկտրոնային
փոխանցման, հեռարձակման և տեղհասցնման
տեսքով.
համացանցում
ձայնաև
տեսաֆայլերի տարածման ծառայություններ
(փոդքասթինգ).
համացանցում
ծրագրերի
բաշխման ծառայություններ (վեբքասթինգ).
տեսահաղորդում
ըստ
պահանջի
(VoD).
առցանց
համաժողովների
տրամադրում
համակարգիչների
օգտատերերի
միջև
հաղորդագրությունների փոխանցման համար.
առցանց
բանավեճային
համաժողովների
և
էլեկտրոնային
հայտարարությունների
տախտակների տրամադրում՝ օգտատերերի
միջև ընդհանուր հետաքրքրության թեմա
ներով հաղորդագրությունների փոխանցման
համար. համացանցի, մալուխային ցանցերի,
անլար
ցանցերի,
արբանյակային
կամ
ինտերակտիվ մուլտիմեդիա ցանցերի միջոցով
մարդկանց
ընդհանուր
հետաքրքրության
թեմաներով համախմբված բովանդակության
հասանելիության ապահովում։
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դաս 41. զվարճությունների և կրթա
դաստիարակչական ծառայություններ, այն
է՝ ընդհանուր հետաքրքրութան թեմա
ներով
ընթացիկ մուլտիմեդիային ծրագրեր, որոնք
տարբեր հարթակների միջոցով տարածվում
են տեղեկատվության փոխանցման միջոց
ների բազմաթիվ ձևերով.
մարդկանց
ընդհանուր
հետաքրքրության
թեմաներով
ընթացիկ հեռուստածրագրերի տրամադրում .
ժամանցային թոփ (OTT) ծրագրերի տրամադրում
մարդկանց
ընդհանուր
հետաքրքրության
թեմաներով. հեռուստատեսային ծրագրերի
արտադրություն.
մուլտիմեդիային
ծրա
գրերի
արտադրություն.
համաշխարհային
համակարգչային ցանցի միջոցով ընթացիկ
հեռուստատեսային ծրա
գրերի վերաբերյալ
զվարճալի տեղեկա
տվության տրամադրում.
զվարճությունների ծառայություններ` ժաման
ցային և կրթադաստիարակչական ծրագրերի
և բովանդակության բնույթի, այն է` մարդկանց
ընդհանուր
հետաքրքրության
թեմաներով
հեռուստատեսային ծրագրերի վերաբերյալ
հեռուստատեսային հաղորդումների, տեսա
հոլովակների, գրաֆիկական նյութերի և
տեղեկատվության տրամադրում`համացանցի,
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի,
համակարգչային ցանցերի և անլար հաղոր
դակցական ցանցերի միջոցով:
____________________

(210) 20201959
(220) 05.10.2020
(730) Վարդանուշ Արզաքանյան,
Սայաթ-Նովա 33, բն. 13, AM
(540)

Երևան,
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.10.2020

(511)
դաս 18. շնակապեր. qսակներ. դպրոցական
պայուսակներ. այցեքարտերի թղթապանակներ.
դնչկալներ.
ճամփորդական
սնդուկներ.
վզնոցներ կենդանիների համար. կաշվե քուղեր.
կաշեփոկիկներ. հովանոցներ. ուսափոկերով
համակներ
երեխաներ
կրելու
համար.
պատյաններ անձրևի հովանոցների համար.
թիկնապայուսակներ.
արևի
հովանոցներ.
մորթեղեն.
դրամապանակներ.
անվավոր
տնտեսական պայուսակներ. տնտեսական
պայուսակներ.
տափակ
ճամպրուկներ
փաստաթղթերի
համար.
տուրիստական
պայուսակներ.
ծովափի
պայուսակներ.
կանացի պայուսակներ. ուղեպայուսակ
ներ.
թղթապայուսակներ
(կաշեգալանտերեա).
ճամ
փորդական
կաշվե
հավաքակազմեր
(կաշեգալանտերեա).
ճամպրուկներ.
դատարկ պիտույքա
տուփեր հարդարանքի
իրերի համար. բանալիների պատյաններ.
սպորտային
տնտե
սական
մթերացանցեր.
պայուսակներ. լանջակապեր երեխաներ կրելու
համար. կենգուրու պայուսակներ երեխաներ
կրելու համար. պայուսակներ. վարկային
քարտերի պատյաններ (դրամապանակներ).
այցեքարտերի պատյաններ. հագուստ ընտանի
կենդանիների համար. սանձեր քայլելիս
երեխաներին պահելու համար.
դաս 25. հագուստ ավտոմոբիլիստների
համար.
կոշկեղեն.
գուլպաներ
(երկար).
բերետներ.
բլուզներ.
բոաներ
(մորթե
վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝ որպես
գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ
կոշիկներ. կիսակոշիկներ. քուղերով կիսա
կոշիկներ. հագուստի օձիքներ. պարանոցի
խողովակաձև շարֆեր. լիֆեր. իրանակալներ
(կանացի
ներքնազգեստ).
ներքնազգեստ.
գլխանոցներ (հագուստ). գոտիներ (հագուստ).
շալեր. խալաթներ. սվիտերներ. պուլովերներ.
կարճագուլպաներ.
շապիկներ
(բլուզներ).
կրծքակալներ. բոլորագլխարկներ. մորթիներ
(հագուստ), զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ
(հագուստ).
կոստյումներ.
ականջակալներ
(հագուստ). փողկապներ. զանգապաններ.
բրիջիներ.
տաբատներ.
հագուստ
հեծանվորդների
համար.
վերնազգեստ.
ձեռնոցներ (հագուստ). շարֆ. կաշնե. վզնոց.
տրիկոտաժե հագուստ. մորթե թիկնոցներ.
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բաճկոնակներ. մանտո. անջրանցիկ հագուստ.
ջերսի (հագուստ). շրջազգեստներ. նորածնի
օժիտ
(հագուստ).
տնային
կոշիկներ.
մուշտակներ. լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկ.
պիժամաներ. զգեստներ. կիսավարտիքներ.
կիսավարտիքներ. վերարկուներ. համազգեստ.
բրդյա բաճկոններ (հագուստ). բաճկոններ
(հագուստ). լողավարտիքներ. լողազգեստներ.
բաղնիքի խալաթներ. մանկական կրծկալներ.
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների.
կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ. գլխակապեր
(հագուստ).
գլխանոցով
բաճկոն.
բոդի
(կանացի
ներքնազգեստ).
բանդանաներ
(պարանոցի
թաշկինակներ).
հագուստ
արհեստական կաշվից. կաշվե հագուստ.
թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ.
սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ.
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ.
լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ,.սպոր
տային մայկաներ. ասեղնագործ հագուստ.
գլխարկներ. թաթմաններ. ԼԱԴ-ով հագուստ.
gլխաշորեր.
դաս 35. վաճառքի սրահների ծառայու
թյուններ.
դաս 40. հագուստի կարում. կոշիկի ներկում.
գործվածքների ձևում. մորթիների ձևակերտում
ըստ պատվերի. դերձակների ծառայություններ.
ասեղնագործում. ասեղնագործում. հագուստի
ձևափոխում:
____________________

(210) 20201960
(220) 05.10.2020
(730)
Դիսքավըրի
Քմյունիքեյշնզ,
Դելավերի նահանգ, US
(540)

ԼԼՔ.,

78
78

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.10.2020

(511)
դաս 9. թվային կրիչներ, այն է՝ էլեկտրո
նային անհատական համակարգիչներում և
ձեռքի անլար սարքերում պահվող ներբեռ
նելի
նախագրագրված
տեսահոլովակներ,
նախագրագրված
ձայնային
հոլովակներ,
տեքստեր և գրաֆիկական նյութեր՝ բոլորը
պարունակող
մարդկանց
ընդհանուր
հետաքրքրության թեմաներ. համակարգչային
և
հաղորդակցական
ցանցերի
միջոցով
տրամադրվող ներբեռնելի ձայնա-, տեսա և
ձայնատեսային բովանդակություն, ներառյալ
հեռուստաշոուներ և տեսաձայնագրություններ՝
բոլորը պարունակող մարդկանց ընդհանուր
հետաքրքրության թեմաներ. համակարգչային
ծրագրային ապահովում` համացանցի միջոցով
և շարժական թվային էլեկտրոնային սարքերին
ձայնատեսային
մեդիաբովանդակության
հոսքային
փոխանցման
համար.
համա
կարգչային
ծրագրային
ապահովում
ձայնատսային բովանդակության հոսքային
փոխանցման
համար.
համակարգչային
ծրագրային ապահովում ձայնա- և տեսասարքերի
աշխատանքի
վերահսկման
և
ձայնային նյութերի, տեսանյութերի, հեռուս
տա
հաղորդումների,
կինոնկարների,
այլ
թվային պատկերների և այլ մուլտիմեդիա
բովանդակության դիտման, որոնման և (կամ)
նվագարկման
համար.
համակարգչային
ծրագրային ապահովում՝ ձայնա-, տեսա- և
մուլտիմեդիա բովանդակության, այդ թվում ՝
տեքստերիի, տվյալների, պատկերների, ձայնա-,
տեսա- և ձայնատեսային ֆայլերի մշակման,
փոխանցման, ընդունման, կազմակերպման,
ձեռքով
կառավարման,
նվագարկման,
վերանայման, վերարտադրման և հոսքային
փոխանցման համար. DVD –նվագարկիչներ։
դաս 38. Հաղորդակցական ծառայու
թյուններ, այն է՝ հոսքային ձայնային և
ձայնատեսային ձայնագրությունների փոխան
ցում համացանցի, մալուխային ցանցերի, անլար
ցանցերի, արբանյակային կամ ինտերակտիվ
մուլտիմեդիային ցանցերի միջոցով. ձայնա- և
տեսա- հեռարձակում համացանցի միջոցով.
ձայնատեսային բնույթի տեղեկատվության
փոխանցում.
հեռուստատեսային
հեռար
հեռուստատեսային
ձակում.
մալուխային
հեռարձակում. արբանյակային հեռուստա
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տեսային
հեռարձակում.
շարժական
մեդիա
ծառայություններ
ժամանցային
մեդիաբովանդակության
էլեկտրոնային
փոխանցման, հեռարձակման և տեղհասցնման
տեսքով. համացանցում ձայնա- և տեսա
ֆայլերի
տարածման
ծառայություններ
(փոդքասթինգ).
համացանցում
ծրագրերի
բաշխման ծառայություններ (վեբքասթինգ).
տեսահաղորդում
ըստ
պահանջի
(VoD).
առցանց
համաժողովների
տրամադրում
համակարգիչների
օգտատերերի
միջև
հաղորդագրությունների փոխանցման համար.
առցանց
բանավեճային
համաժողովների
և
էլեկտրոնային
հայտարարությունների
տախտակների տրամադրում՝ օգտատերերի
միջև ընդհանուր հետաքրքրության թեմանե
րով
հաղորդագրությունների
փոխանցման
համար. համացանցի, մալուխային ցանցերի,
անլար
ցանցերի,
արբանյակային
կամ
ինտերակտիվ մուլտիմեդիա ցանցերի միջոցով
մարդկանց
ընդհանուր
հետաքրքրության
թեմաներով համախմբված բովանդակության
հասանելիության ապահովում։
դաս 41. զվարճությունների և կրթա
դաստիարակչական ծառայություններ, այն
է՝ ընդհանուր հետաքրքրութան թեմա
ներով
ընթացիկ մուլտիմեդիային ծրագրեր, որոնք
տարբեր հարթակների միջոցով տարածվում
տեղեկատվության
փոխանցման
են
միջոցների բազմաթիվ ձևերով.
մարդկանց
ընդհանուր
հետաքրքրության
թեմաներով
ընթացիկ հեռուստածրագրերի տրամադրում.
ժամանցային թոփ (OTT) ծրագրերի տրամա
դրում մարդկանց ընդհանուր հետաքրքրու
թյան
թեմաներով.
հեռուստատեսային
ծրագրերի արտադրություն. մուլտիմեդիային
ծրագրերի արտադրություն. համաշխարհային
համակարգչային ցանցի միջոցով ընթացիկ
հեռուստատեսային ծրագրերի վերաբերյալ
զվարճալի տեղեկատվության տրամադրում.
զվարճությունների ծառայություններ` ժաման
ցային և կրթադաստիարակչական ծրագրերի
և բովանդակության բնույթի, այն է` մարդկանց
ընդհանուր
հետաքրքրության
թեմաներով
հեռուստատեսային ծրագրերի վերաբերյալ
հեռուստատեսային հաղորդումների, տեսա
հոլովակների, գրաֆիկական նյութերի և
տեղեկատվության տրամադրում`համացանցի,
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էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի,
համակարգչային
ցանցերի
և
անլար
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով:
____________________

(210) 20201961
(220) 06.10.2020
(730) «Էլատե» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 20,
բն. 22, AM
(540)

(511)
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալու
թյուն. անշարժ գույքի գործակալությունների
ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններում.
անշարժ գույքի կառավարում. բնակելի ֆոնդի
կառավարում.
բնակարանների
վարձա
կալություն. գրասենյակների վարձակալություն
(անշարժ գույք). անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ:
____________________
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զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ (հագուստ).
կոստյումներ.
պատրաստի
հագուստ.
փողկապներ.
կոշկերեսներ.
բրիջիներ.
տաբատներ. վերնազգեստ. շարք. կաշվե
վզնոց. ձեռնոցներ (հագուստ). տրիկոտաժե
հագուստ. էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ.
բուտսեր. կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ.
անջրանցիկ
հագուստ.
շրջազգեստներ.
սպորտային տրիկոտաժեղեն. մուշտակներ.
լողափի
զգեստներ.
լողափի
կոշիկ.
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ.
կիսավարտիքներ. վերարկուներ. համազգեստ.
բաճկոններ (հագուստ). կոշիկներ. սպորտային
կոշիկներ. կաշվե հագուստ. կարճաթև (T-աձև)
մայկաներ. սպորտային մայկաներ:
____________________

(210) 20201963
(220) 08.10.2020
(730) Տաթևիկ Հակոբյան, Երևան, Ավան 14,
նրբ. 2, տուն 1, AM
(540)

(210) 20201962
(220) 06.10.2020
(730) Վազգեն Օհանջանյան, ՀՀ Արարատի
մարզ, Էջմիածին Հ. Դանդյան 33, AM
(540)

(511)
դաս 14. թևքաճարմանդներ. գրպանի կամ
ձեռքի ժամացույցների իրաններ.
դաս 18. պայուսակներ. կանացի պայու
սակների
հիմնակմախքներ.
կանացի
պայուսակներ. սպորտային պայուսակներ.
դաս 25. հագուստ. մետաղե եզրակ
կոշիկների համար. մորթիներ (հագուստ).

(511)
դաս
25.
մանկական
հագուստ.
նորածինների հագուստ. մանկական երեկոյան
զգեստներ. մանկական ամենօրյա հագուստ.
մանկական կոշկեղեն.
դաս 35. մանկական հագուստի մեծածախ
և մանրածախ վաճառք.
դաս 40. հագուստի կարում. հագուստի
ձևափոխում.
դաս 42. հագուստի մոդելավորում:
____________________
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(210) 20201964
(220) 08.10.2020
(730) «Բոլտոն» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ
Մերձավան, AM
(540)
(511)
դաս 5. կանացի հիգիենիկ կիսավարտիքներ.
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար.
հիգիենիկ սրբիչներ. միջադիրներ. ամենօրյա
միջադիրներ
(հիգիենիկ).
հիգիենիկ
կիսավարտիքներ
անմիզապահությամբ
տառապողների համար:
____________________

(210) 20201966
(220) 09.10.2020
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք,
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM
(540)

(511)
դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ
(բացառությամբ գարեջրի). մրգեր պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20201967
(220) 09.10.2020
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի
նահանգի կորպորացիա, US
(540)
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(511)
դաս 3. դեղերով չտոգորված ատամնա
մածուկ. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի
ողողման համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների։
____________________

(210) 20201968
(220) 09.10.2020
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրոնային սիգարետների
մարտկոցներ.
մարտկոցներ
ծխախոտի
տաքացման
համար
օգտագործվող
էլեկտրոնային սարքերի համար, լիցքա
վորող
սարքեր
ծխախոտի
տաքացման
համար
օգտագործվող
էլեկտրոնային
սարքերի համար. ՀՀԴ (USB) լիցքավորող
սարքեր ծխախոտի տաքացման համար
օգտագործվող
էլեկտրոնային
սարքերի
համար. ավտոմեքենայի լիցքավորող սարքեր
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
ավտոմեքենայի լիցքավորող սարքեր ծխախոտի
տաքացման համար օգտագործվող սարքերի
համար. կուտակիչների լիցքավորող սարքեր
էլեկտրոնային սիգարետների համար.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ.
կենդանիների
մորթիներ.
կաշվից
կամ
կաշվի նմանակումներից բազմաֆունկցիո
նալ
պայուսակներ,
թղթապայուսակներ,
պատյաններ
տեղափոխման
համար,
դրամապանակներ,
թղթադրամների
դրամա
պանակներ,
ծալովի
պատյաններ,
քսակներ,
դրամաքսակներ,
բանալիների
պատյաններ, այցեքարտերի թղթապանակներ,
ուղեբեռների
հաշվեպիտակներ,
կանացի
պայուսակներ. սնդուկներ, ճամփորդական
ճամպրուկներ,
ուղեպայուսակներ,
պորտ
պլեդներ,
թիկնապայուսակներ,
դատարկ
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պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի համար.
անձրևի և արևի հովանոցներ, ձեռնափայտեր.
դաս 35. մանրածախ վաճառքի և առցանց
մանրածախ վաճառքի ծառայություններ, որոնք
վերաբերում են տաքացվող ծխախոտային
արտադրանքին, էլեկտրոնային սիգարետներին,
ծխելու էլեկտրոնային սարքերին, սիգարետները
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային
սարքերին և դրանց մասերին, բերանի
ցողացիրներին, էլեկտրոնային սիգարետների
և ծխելու էլեկտրոնային սարքերի համար
գոլորշիարարներին, սիգարետի էլեկտրոնային
վերալիցքավորվող պատյաններին, վերոնշյալ
ապրանքների համար լիցքավորող սարքերին
և լիցքավորման կայաններին, տաքացված
սիգարետների և տաքացված ծխախոտային
փայտիկների
մարման
սարքերին,
վերը
նշված ապրանքների համար մասերին և
կցամասերին, էլեկտրոնային սիգարետների
համար նիկոտին պարունակող հեղուկին,
ծխախոտի փոխարինիչներին (ոչ բուժական
նպատակների համար), ծխելու պիտույքներին,
էլեկտրոնային
սիգարետների
և
ծխելու
էլեկտրոնային սարքերի համար պաշտպանիչ
պատյաններին, դեկորատիվ ծածկոցներին
և տեղափոխման համար պատյաններին,
մաքրման
պարագաներին,
կենցաղային
ապրանքներին. շուկայագիտական (մարքե
թինգային)
հետազոտություններ,
շուկայի
ուսումնասիրություն, շուկայի հետախուզա
կան
ծառայություններ,
հասարակական
կարծիքի
հետազոտում.
հաճախորդների
հետ
հարաբերությունների
կառավարում.
հաճախորդների սպասարկման կառավարում.
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. բոլոր նշված ծառայությունները
բացառապես վերաբերում են էլեկտրոնային
սիգարետներին,
ծխախոտը
տաքացնող
սարքերին, ծխելու էլեկտրոնային սարքերին
և էլեկտրոնային սիգարետների, ծխախոտը
տաքացնող սարքերի և ծխելու էլեկտրոնային
սարքերի մարտկոցներին և կուտակիչների
լիցքավորող սարքերին.
դաս 37. էլեկտրոնային սիգարետների,
ծխախոտը տաքացնող սարքերի և ծխելու
էլեկտրոնային սարքերի վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. էլեկտրոնային
սիգարետների,
ծխախոտը
տաքացնող
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սարքերի և ծխելու էլեկտրոնային սարքերի
մարտկոցների և կուտակիչների լիցքավորող
սարքերի վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. բոլոր նշված ծառայությունները
բացառապես վերաբերում են էլեկտրոնային
սիգարետներին,
ծխախոտը
տաքացնող
սարքերին, ծխելու էլեկտրոնային սարքերին
և էլեկտրոնային սիգարետների, ծխախոտը
տաքացնող սարքերի և ծխելու էլեկտրոնային
սարքերի մարտկոցներին և կուտակիչների
լիցքավորող սարքերին.
դաս 41. զվարճությունների ծառայություն
ներ.
միջոցառումների
կազմակերպում
մշակութային և զվարճանքի նպատակով.
մշակութային գործունեության կազմակերպում։
____________________

(210) 20201969
(220) 09.10.2020
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(540)

(511)
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտրո
նային սիգարետների և ծխելու էլեկտրոնային
սարքերի համար. չմշակված կամ մշակված
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ
թվում՝ սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ,
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար,
ծամելու ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնուս.
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բուժական
նպատակների համար). ծխելու պիտույքներ,
այդ թվում՝ ծխախոտաթուղթ և սիգարետի
գլանակներ, սիգարետի զտիչներ, մետաղական
տուփեր ծխախոտի համար, արկղիկներ
սիգարետների համար և մոխրամաններ,
ծխամորճեր,
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ
ծխողների համար. լուցկի. ծխախոտային
փայտիկներ,
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք, սիգարետները կամ ծխախոտը
տաքացնող
էլեկտրոնային
սարքեր
և
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դրանց մասեր՝ ներշնչման համար նիկոտին
պարունակող աերոզոլի արտազատման համար.
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխելու էլեկտրոնային
սարքեր.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
ավանդական սիգարետներին փոխարինող
էլեկտրոնային սիգարետներ. էլեկտրոնային
սարքեր նիկոտին պարունակող աերոզոլի
ներշնչման համար. ծխողների համար բերանի
ցողացիրներ, ծխախոտային արտադրանք և
ծխախոտի փոխարինիչներ. ծխելու պիտույքներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և
կցամասեր՝ ներառված 34-րդ դասում. սարքեր
տաքացված
սիգարետների,
սիգարների,
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային
փայտիկների մարման համար. սիգարետի
էլեկտրոնային վերալիցքավորվող պատյաններ.
պաշտպանիչ
պատյաններ,
դեկորատիվ
ծածկոցներ
և
տեղափոխման
համար
պատյաններ էլեկտրոնային սիգարետների,
ծխախոտը
տաքացնող
սարքերի
և
ծխելու
էլեկտրոնային
սարքերի
համար.
ավտոմեքենայում տեղադրվող բնիկներ և
բռնիչներ
էլեկտրոնային
սիգարետների,
ծխախոտը տաքացնող սարքերի և ծխելու
էլեկտրոնային սարքերի համար. տարաներ
օգտագործված տաքացված ծխախոտային
փայտիկների համար. մաքրիչներ, մաքրող
պատրաստուկներ, մաքրման պարագաներ
և
մաքրող
խոզանակներ
էլեկտրոնային
սիգարետների, ծխախոտը տաքացնող սարքերի
և ծխելու էլեկտրոնային սարքերի համար։
____________________

(210) 20201972
(220) 09.10.2020
(730) Վահրամ Ավագյան, Արագածոտնի մարզ,
գ. Աշնակ, փ. 13, տուն 12, AM
(540)
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(511)
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ.
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի
բաշխիչ հարմարանքներ (գրասենյակային).
հասցեներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ
մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր. ազդագրերի
թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ.
գրասենյակային
մակնշման
մեքենաներ.
գրասենյակային
ամրակներ.
սեղմիչներ
գրիչների համար. հարմարանքներ ճար
մանդներով
ամրացնելու
համար
(գրասենյակային
պիտույքներ).
ալբոմներ.
նկարներ. էստամպներ (փորագրանկարներ).
սիգարների օղակներ (սիգարների ժապա
վեններ). մատիտներ սրելու էլեկտրական կամ
ոչ էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ
գրքերի համար. հենաձողիկներ նկարիչների
համար. ջրաներկեր. ճարտարապետական
մանրակերտներ.
արագակարներ,
թղթա
պանակներ (գրասենյակային). պնակիտներ
գրելու համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. ծեփելու
համար կավ. հաշվողական աղյուսակներ.
փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրական
ստեղծագործություններ. նկարներ շրջանակված
կամ չշրջանակված. մատիտներ. լրագրեր.
պարբերական մամուլ. ատլասներ (քարտեզա
գրքեր). օղակներով թղթապանակներ. կպչուն
ժապավեններ (գրասենյակային պիտույքներ).
տակդիրներ գարեջրի գավաթների համար.
տոմսեր.
կենսաբանական
կտրվածքներ
մանրադիտակով
ուսումնասիրելու
համար
(ուսուցողական
նյութեր).
տպարանային
կլիշեներ.
բլոկնոտներ
(նոթատետրեր)
նկարչության,
գծագրության
համար.
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ).
ներկանյութով
ժապավենների
կոճեր.
ապարանջաններ գրենական պիտույքները
պահելու համար. բրոշյուրներ. ասեղնա
գործության նմուշներ (սխեմաներ). գրա
սենյակային կոճգամներ. խոնավարարներ
(գրասենյակային
պիտույքներ).
զմուռսի
կնիքներ.
թանաքի
բարձիկներ.
զմուռս.
գրասենյակային
հարմարանքներ
կնքելու
համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու
համար.
տետրեր.
սկուտեղներ
դրամի
տեսակավորման և հաշվարկի համար. կալկա
(մոմաթուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա
(մոմաթուղթ)
գործվածքի
հիմքի
վրա.
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մատնակալներ (գրասենյակային պիտույքներ).
տպատառեր.
պատճենահան
թուղթ
(գրասենյակային). թուղթ գրանցող սարքերի
համար.
բլոկնոտներ
(նոթատետրեր).
քառանկյուն գծագրական քանոններ. քարտեր.
ուսուցողական
նյութեր
(բացառությամբ
սարքերի).
կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտույքներ).
թերթերով
թղթեր
(գրասենյակային
պիտույքներ).
ստվարաթուղթ.
ստվարաթղթե
տուփեր
բոլորագլխարկների
համար.
ծակոտված
քարտեր ժակքարդյան մանածագործական
հաստոցների
համար.
ստվարաթղթե
դիտափողակներ. կատալոգներ. սեղմիչներ
կատալոգային քարտերի համար. երգարաններ.
տպագրական
շարվածքի
սեղաններ.
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար.
նկարակալներ.
տպարանային
թվային
տառամարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ.
մոմ մոդելավորման համար, բացառությամբ
ատամնաբուժության
մեջ
օգտագործվողի.
քարտարաններ (գրասենյակային պիտույքներ).
ծակատիչներ (գրասենյակային). զուգարանի
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ.
տպարանային տառամարմիններ (թվային և
տառային). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյա
կային ապրանքներ). թանաք ուղղումներ
կատարելու
համար
(հելիոգրաֆիա).
մատիտների համար գրիֆելներ. հյուսվածքա
բանական
կտրվածքներ
(դիտողական
պիտույքներ). գծագրական կորաքանոններ.
կազմեր (գրասենյակային պիտույքներ). գրելու
կավիճ. կավիճ վիմագրության համար. կավիճ
դերձակների համար. կավիճի բռնիչներ.
մատիտների բռնիչներ. ավտոմատ մատիտներ.
թղթե տարողություններ սերուցքի համար.
գրասենյակային ճարմանդներ. գրամեքենա
ների գլանիկներ. փոխադրանկարներ. գծա
նկարչական տպագիր նյութեր. մարմարի
նմանակմամբ կազմարարական կափարիչների
հարդարման (ներկման) գործիքներ. գծա
գրական
տախտակներ.
գծագրական
գործիքներ.
պիտույքներ.
գծագրական
դիագրամներ
(տրամագրեր).
ծրարներ
(գրասենյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ.
օֆորտներ.
փաթեթավորման
թուղթ.
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գրչածայրեր. գրամեքենաներ (էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական). գրչատուփեր. ոսկե
գրչածայրեր. ջնջելու միջոցներ. գրենական
պիտույքներ.
խորհրդանշաններ
(թղթե
կնիքներ). սրբելու ջնջելու շաբլոններ. ռետիններ
ջնջելու համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների
համար.
ծակոտիչներ
(գրասենյակային
պիտույքներ). թանաք. ներկանյութով ժապա
վեններ. թանաքամաններ. գրասենյակային
հարմարանքներ ծրարները կնքելու համար.
լուսանկարներ.
գրչամաքրիչներ.
կնիքներ
(գրասենյակային պարագաներ). գործվածք
կազմարարական աշխատանքների համար.
գծագրագործիքատուփեր.
ռեգիստրներ
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ,
պատկերներ պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե
զտող
նյութեր.
բլանկներ
(տպագրված).
գրասենյակային պարագաներ, բացառությամբ
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոն
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). շարվածքա
տախտակներ
(պոլիգրաֆիա).
գալվանա
ստերեոտիպեր.
աշխարհագրական
քար
տեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու
համար.
բաժակա
պնակներ
նկարիչների
գրաֆիկական վերարտադրություններ. գրա
ֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ.
գրասենյակային
քերակներ
(տեքստում
ուղղումներ անելու պիտույքներ). փորագրման
տախտակներ.
հեկտոգրաֆներ.
տպագիր
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակե
րևույթների
համար
(գրասենյակային
պիտույքներ). փոստային բացիկներ. տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու
հարմարանքներ.
ոչ
մանածագործական
օֆսեթային պաստառ. տպագրական դյուրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
տպագրական
հրատարակություններ.
դասագրքեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ.
ճնշածծաններ.
չափանշման
ասեղներ
գծագրության
համար.
գծագրական
գրչածայրեր. սեղանի թղթե սպիտակեղեն.
վիմատիպ նկարներ. վիմագրական քարեր.
բուկլետներ. փայլուն թուղթ. պապիեմաշե.
անդորրագրերի գրքույկներ (գրասենյակային
ապրանքներ). կավիճ չափանշման համար.
պլաստիկական զանգված ծեփելու համար.
ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկներ. թղթե
թաշկինակներ. գործված պաստառ բազմացման
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ապարատներում ներկով պատելու համար.
սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախտակներ.
թղթի
ամրակներ.
համարադրոշմիչներ.
յուղանկարատիպեր. կպչուն շերտեր կազմերը
ամրացնելու համար (կազմարարական գործ).
սոսնձաթղթիկներ
կնքելու
համար.
ներկապնակներ
նկարիչների
համար.
պանտոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ).
թղթագրենական
ապրանքներ.
մագաղա
թաթուղթ. պաստելներ (գունամատիտներ).
ձևվածքներ կարի համար. տրաֆարետների
պատյաններ. ներկարարական գլանիկներ.
կտավներ նկարների համար. ներկատուփեր
(դպրոցական պիտույքներ). պլաստմասսայե
թաղանթներ
փաթեթավորման
համար.
հարմարանքներ
լուսանկարներ
սոսնձելու
համար. հենակալներ լուսանկարների համար.
լուսափորագրանկարներ. գծագրեր (կապտա
թուղթ). ծալամեքենաներ (գրասենյակային).
ինքնահոս գրիչներ. տրաֆարետներ նկարելու
համար. շաբլոններ. դիմանկարներ. թղթե
կաշպոներ
(դեկորատիվ
ծաղկամաններ).
գլանատիպներ.
քարտեր
կամ
թղթյա
ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների ծրագրերը
գրանցելու համար. ծանուցատետրեր. թուղթ
ռենտգենյան նկարների համար. գծագրական
քանոններ.
ռեգլետներ
(տպագրական).
կազմարարական նյութեր. գործված պաստառ
կազմարարական աշխատանքների համար.
թելեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար. գործված պաստառ փաստաթղթերը
վերարտադրող մեքենաներում ներկով պատելու
համար.
գրչածայրեր
(գրասենյակային
պարագաներ). ամսագրեր (պարբերական).
թղթե
ժապավեններ,
բացառությամբ
գալանտերեայի
կամ
մազերի
զարդերի.
գրամեքենաների ժապավեններ. թղթե կամ
պլաստմասսայե
տոպրակներ
(ծրարներ,
կապոցներ)
փաթեթավորելու
համար.
բարձիկներ. էջանիշներ գրքերի համար.
շնորհավորական
բացիկներ.
ստեատիտ
(դերձակի կավիճ). գնդիկավոր գրիչների
գնդիկներ. սեղանի թղթե տակդիրներ. տակդիրգորգիկներ
աշխատասեղանի
համար.
գրամեքենաների
ստեղներ.
կնիքների,
դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, դրոշ
մակների տուփեր. փոստային նամականիշներ.
տակդիրներ
կնիքների,
դրոշմակնիքների,
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դրոշմակների համար. տրանսպարանտներ
(գրասենյակային ապրանքներ). հարմարանքներ
գլխազարդեր
պատրաստելու
համար.
սոսնձանյութ (սոսինձ) գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. սոսնձող
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների
համար.
կպչուն
երիզներ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա
տակների համար. կպչուն ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա
տակների համար. հասցեներով թիթեղիկներ
հասցեատպիչ
մեքենաների
համար.
ալմանախներ. օրացույցներ. օսլայի շրեշ
(սոսնձող
նյութ)
գրասենյակային
կամ
կենցաղային նպատակների համար. նկարելու
վրձիններ.
ինքնասոսնձվող
ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա
տակների համար. գրասենյակային ռետիններ.
մանկական թղթե կրծկալներ. ստվարաթուղթ
փայտանյութից (գրասենյակային պիտույքներ).
թուղթ
փայտազանգվածից.
թղթե
կամ
ստվարաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների և
մատիտների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆին
ների
թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր (գրա
սենյակային). պղպջակավոր պլաստմասսայե
թերթեր փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման
համար. թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ
համար.
գրասենյակային
նպատակների
վերականգնված թաղանթանյութից փափուկ
թերթեր փաթեթավորման համար. գրասեղանի
պահարաններ գրասենյակային պիտույքների
համար
(գրասենյակային պարագաներ).
սոսինձներ գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների
համար.
թուղթ
կտրելու
դանակներ (նամակ բացելու). թղթե կամ
պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի համար.
մատիտ սրելու հարմարանքներ (էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական). թղթե անձեռոցիկներ
գրիմը հեռացնելու համար. սեղանի թղթե
անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ սեղանի
սպասքի տակ դնելու համար. գծագրական
անկյունաքանոններ. ռեյսշինաներ (գծագրական
T – աձև քանոններ). գրչակոթեր. գրենական
պիտույքների հավաքակազմեր (գրասենյա
կային պիտույքներ). թանաքային պարագաներ.
գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշներ. շշերի
փաթեթվածք թղթից կամ ստվարաթղթից.
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ցուցատախտակներ թղթից կամ ստվարա
թղթից հայտարարությունների համար. թղթե
սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե կոսմետիկ
անձեռոցիկներ. թղթից կամ ստվարաթղթից
պիտակներ.
փորագրական
ասեղներ
օֆորտների
համար.
վիսկոզից
թերթեր
փաթեթավորման
համար.
բուսախեժ
(սոսինձներ) գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչուն պաստառ
գրասենյակային նպատակների համար. ձկան
սոսինձ. տոպրակներ միկրոալիքային վառա
րանում սնունդ պատրաստելու համար. թղթե
զտիչներ սուրճի համար. ձգուն (էլաստիկ)
պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար.
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ.
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային).
կազմարարական մեքենաներ և հարմարանքներ
(գրասենյակային սարքավորանք). կոմիքսների
գրքույկներ.
գրասենյակային
թուղթ.
վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ. ձողիկներ
տուշով
գրելու
համար.
թանաքաքարեր
(թանաքապահոց). երաժշտական բացիկներ.
տեղեկագրեր.
փաթեթավորման
նյութեր
պատրաստված
օսլայից.
մոմած
թղթեր.
անձնագրերի կազմեր. գրելու վրձիններ. գրելու
պիտույքներ. թուղթ պահարանների արկղերի
համար (բուրավետացված կամ ոչ). վարկային
քարտերի
ոչ
էլեկտրական
տպիչներ.
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ
(գրասենյակային). թուղթ նկարչության և
գեղագրության
համար.
ջնջոցներ
գրա
տախտակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով.
ցուցափայտեր,
ոչ
էլեկտրոնային.
թղթե
ժապավեններ,
բացառությամբ
արդու
զարդեղենի կամ մազերի զարդերի. կավե
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյութեր
նկարիչների համար). սեղմիչներ թղթա
դրամների
համար.
հավաքաքարտեր,
բացառությամբ խաղաքարտերի. թղթե կամ
պլաստիկից ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը
փաթեթավորելու
համար.
խոնավությունը
կարգավորող
թղթե
կամ
պլաստիկից
թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորելու
համար.
սխալն
ուղղելու
ժապավեններ
(գրասենյակային
ապրանքներ).
ներկերի
արկղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային).
թռուցիկներ
(գովազդային
թերթիկներ).
բռնիչներ փաստաթղթերի համար (գրա
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սենյակային պարագաներ). էջերը պահող
բռնիչներ. մոդելավորելու համար պոլիմերային
կավ. մաքրելու բարձիկներ. թղթե կամ
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման,
խծուծման) նյութեր. թղթե կամ ստվարաթղթե
խծուծման նյութեր. բանկատոմսեր. ցողվող
կավիճ. տպված կտրոններ. բրնձաթուղթ.
պլաստմասսայե
տոպրակներ
ընտանի
կենդանիների թափոնները հեռացնելու համար.
ճապոնական թուղթ (Վասի). սեղանի թղթե
ուղելաթեր. տպագրված նոտաներ. թղթե
բաններներ. տոնական գունազարդ թղթե
դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն ցելուլոիդներ.
թղթե տոպրակներ բժշկական գործիքների
մանրէազերծման համար. անձը հաստատող
փաստաթղթերի բռնիչներ [գրասենյակային
պիտույքներ]. ոլորակներ անձը հաստատող
փաստաթղթերի բռնիչների համար. ամրակներ
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների
համար [գրասենյակային պիտույքներ]. թուղթ
բժշկական զննման սեղանների համար.
ատամնաբուժական
սկուտեղների
թղթյա
ծածկեր.
թևքերով
մանկական
թղթյա
կրծկալներ.
թուղթ
կտրող
գործիքներ
[գրասենյակային պիտույքներ]. տրաֆարետներ
սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևավորման
համար. անվանական բաջեր (գրասենյակային
պիտույքներ). շտրիխ կոդերի ժապավեններ.
փայլփլուքներ գրասենյակային նպատակների
համար. ուղեբեռների պահանջման թղթե
հաշվեպիտակներ.
թղթե
անձեռոցիկներ
մաքրելու համար.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման
հարցերում.
տվյալներ
գործարարական գործառնությունների մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծմանարտահանման գործակալությունների ծառա
յություններ. առևտրային տեղեկատվության
գործակալությունների
ծառայություններ.
գովազդային
ինքն
արժեքի
վերլուծություն.
նյութերի տարածում. լուսապատճենահան
ման ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու
գործակալությունների
ծառայություններ.
գրա
սենյակային սարքերի և ապարատների
վարձույթ.
հաշվապահական
գրքերի
վարում.
հաշվետվությունների
կազմում
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ.
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
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կերպման
և
կառավարման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների
անձնակազմը
կառավարելու
հարցերով.
խորհրդատվություն գործարարության կառա
վար
ման հարցերով. մեքենագրման ծառա
յություններ.
ապրանքների
ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների
կառավարման
հարցերում.
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում.
գործարարության արդյունավետության փոր
ձա
քննական ծառայություններ. աճուրդային
վաճառք.
շուկայի
ուսումնասիրություն.
առևտրային
գործունեության
գնահատում.
հետազոտություններ
գործարարության
ասպա
րեզում.
գովազդային
նյութերի
վարձույթ.
խորհրդատվություն
գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի,
իրադրության)
հետազո
հասա
տություններ.
ծառայություններ
րա
կական հարաբերությունների բնագավառում.
սղագրական ծառայություններ. հեռուստա
գովազդ. հաղորդագրությունների գրառում
(գրասենյակային աշխատանքներ). ցուցա
փեղկերի
ձևավորում.
գովազդային
ծառայություններ.
գործակալությունների
գործա
րարության կառավարման խորհրդա
տվական
ծառայություններ.
մանեկենների
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային)
հետազոտություններ.
տվյալների
ավտոմատացված
հիմնա
պաշարների
վարում.
մասնագիտական
խորհրդատվություն
գործարարության
ասպա
րեզում. տնտեսական կանխատեսում.
ցուցահանդեսների
կազմակերպում
առև
տրային կամ գովազդային նպատակներով.
տրամա
գործնական
տեղեկատվության
դրում.
հասարակական
կարծիքի
հետազոտում.
վճարման
փաստաթղթերի
նախապատրաստում. աշխատակիցների հաս
տիքների համալրում. ձեռնարկությունները
տեղափոխելու հետ կապված վարչական
ծառայություններ. տարածքների վարձակալում
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի
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օժանդակություն երրորդ անձանց համար.
քարտուղարական
ծառայություններ.
հար
կային
հայտարարագրերի
կազմում.
հեռախոսազանգերին
պատասխանելու
ծառայու
թյուններ բացակայող բաժանորդների
համար.
տեքստի
մշակում.
լրագրերի
բաժանորդագրության
կազմակերպում
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով.
հյուրանոցային
գործունեության
կառավա
րում. ստեղծագործների և կատարողների
գործերի
կառավարում.
տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային
հիմնապաշարներում.
տեղեկատվության
կանոնակարգում
տվյալների
համակարգ
չային
հիմնապաշարներում.
առևտրական
տոնավաճառների
կազմակերպում.
լուսա
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային
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.
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության
և խորհուրդների տրամադրում 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
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նպատակներով.
գովազդային
ֆիլմերի
արտադրություն. մարզիկների գործունեության
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
դեղագործական,
անասնաբուժական
և
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ.
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի
երթևեկի
օպտիմալացում.
գովազդային
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC).
առևտրային
միջնորդային
ծառայություններ. արտահաստիքային աշխա
տողների
գործունեության
կառավարում.
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և
կնքում երրորդ անձանց համար. տվյալների
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների
նորացում
և
պահում.
շինարարական
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն)
նախագծերի
կառավարում.
գործարար
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ
գնողների և վաճառողների համար առցանց
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային
հասկացությունների
մշակում.
արտաքին
վարչական կառավարում ընկերությունների
համար.
հարկային
հայտարարագրեր
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող
ծրագրերի
առևտրային
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ.
կենսագրական 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. տեղե
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կատվական ցանկի կազմում առևտրային կամ
գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավոր
ման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու
թյան
հարցում
բիզնես-ծառայություններ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտա
դրություն.
հասարակության
հետ
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազ
դային
հաղորդակցության
ռազմա
վարության
վերաբերյալ.
գործարար
պայմանագրերի
համաձայնեցում
երրորդ
անձանց համար. սպորտային միջոցառում
ների
հովանավորմամբ
ապրանքների
և
ծառայությունների
խթանում.
մրցակցային
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան
սական աուդիտ. թվային երաժշտության
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց
ֆայլերի
ծառայություններ.
հնչյունային
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց
ծառայություններ.
նախապես
գրառված
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ.
դեղագործական,
անասնաբուժական
և
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների 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.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
օգտագործողների
վարկանիշների
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով. հեռախոսային կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ
առևտրի
ծառայություններ.

88
88

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.10.2020

սպառողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ
մարքեթինգային նպատակներով. վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար.
դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդա
գրությունների
փոխանցում.
հեռուս
տա
հեռարձակում.
հեռագրերի
հաղորդում.
հեռագրակապ տրամադրելու ծառայություններ.
հեռագրակապ.
հեռախոսակապ
տրամա
դրելու
ծառայություններ.
հեռախոսակապ.
բաժանորդային հեռագրակապի (տելեքսի)
ծառա
յություններ.
լրատվական
գործա
կալությունների
ծառայություններ.
մալուխային հեռուստահեռարձակում. ռադիո
հեռա
խոսակապ. համակարգչային տերմինալ
ներով իրագործվող կապ. համակարգչի
միջոցով
հաղորդագրությունների
և
պատկերների
փոխանցու.
էլեկտրոնային
նամակների
հաղորդում.
ֆաքսիմիլային
կապ.
հեռահաղորդակցության
ոլորտում
տեղեկատվության տրամադրում. փեյջինգային
ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ
էլեկտրոնային
կապի
այլ
միջոցների
օգտագործմամբ).
հաղորդագրությունների
փոխանցման
ապարատուրայի
վարձույթ.
օպտիկաթելքային
կապ.
ֆաքսիմիլային
մոդեմների
ապա
րատների
վարձույթ.
վարձույթ.
հեռահաղորդակցական
կապի
սարքավորման
վարձույթ.
հեռախոսային
ապարատների
վարձույթ.
արբանյակային
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրոնային
տախտակ (հեռահաղորդակցական ծառայու
թյուններ). ինտերնետին հեռահաղորդակցական
միացման ապահովում. հեռահաղորդակցական
միացումների և երթուղավորման ծառայու
թյուններ. հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ
մուտքի ապահովում. համացանցի հասա
նելիության ժամանակի վարձույթ. հեռուս
տախանութների ծառայություններ տրամադրող
հեռահաղորդակցական կապուղիների ապա
բանավեճային
հովում.
ինտերնետում
համաժողովների հասանելիության ապահո
վում. տվյալների հիմնապաշար մուտքի ապահո
վում. ձայնային փոստի ծառայություններ.
շնորհավորական
բացիկների
առցանց
փոխանցում. թվային ֆայլերի հաղորդում.
անլար հեռարձակում. տեսակոնֆերանսների
համար կապի ծառայությունների տրամադրում.
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առցանց
համաժողովների
ապահովում,
տրամադրում. տվյալների հոսքի փոխանցում.
ռադիոկապ. տեսահաղորդում ըստ պահանջի.
պոդքասթի
հաղորդում.
սմարթֆոնների
վարձույթ:
____________________

(210) 20201976
(220) 12.10.2020
(730) Ռուբեն Վլադիմիրի Ջաղինյան, Երևան,
Չարենցի 5, բն. 1, AM
(540)

(511)
դաս 9. հավելվածներ համակարգչային
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի).
դաս 28. սեղանի խաղեր:
____________________

(210) 20201977
(220) 12.10.2020
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր
Քորփորեյշն), JP
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտո
մեքենաների մասեր, կառուցվածքների տարրեր
և կրող մասեր:
____________________

(210) 20201978
(220) 12.10.2020
(730)
«Արաս
ֆուդ»
ՍՊԸ,
Շահամիրյանների 7/5ա, AM

Երևան,
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(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, պանիր, կարագ,
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
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դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ,
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար,
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, համեմանք, ամոքանք, պահածոյացված
խոտաբույսեր. քացախ, սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր):
____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

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

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

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

GD

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

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

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

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

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

NP
NR
NZ
OA

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

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

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

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW
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ՄԱՍ
№ 1

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

Նշված երկիրը գոյություն չունի
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