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310
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551
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555
556
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Տեղեկ9թյ9ններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20191911
(220) 20.09.2019
(730) «Իստեյտ ﬔնեջﬔնթ ընդ ադﬕնիսթրեյշն
քամփնի» ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան 6, AM
(540)

(511)
դաս 9. ձայնագր#թյ#նների կրիչներ,
մ#լտիպլիկացիոն
ֆիլﬔր,
հոլոգրաﬓեր,
մագնիսական սկավառակներ, դիսկետներ,
խտասկավառակներ
(չվերագրանցելի),
մկնիկների գորգեր, դաստակների հենարաններ
համակարգիչների
հետ
աշխատանքի
համար, անհատականացման մագնիսական
ապարանջաններ, ՀՀԴ (USB) ֆլեշ- կրիչներ,
ծածկոցներ
դյ#րակիր
համակարգիչների
համար, սմարթֆոնների ծածկոցներ, պլանշետհամակարգիչների պատյաններ, ակնոցներ
(օպտիկա),
ակնոցների
շրջանակներ,
ակնոցների պատյաններ, արևապաշտպան
ակնոցներ,
սպորտային
ակնոցներ,
3D
ակնոցներ, սմարթ-ակնոցներ, պատյաններ
անձնական
թվային
օգնական
սարքերի
համար, համակարգչային գրառված ծրագրեր,
համակարգչային
գրառված
ծրագրային
ապահով#մ,
համակարգչային
ծրագրեր
(ներբեռնվող
ծրագրային
ապահով#մ),
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային
ապահովման համար (ներբեռնելի), խաղային
ծրագրեր համակարգիչների համար, վիրտ#ալ
իրական#թյան
գլխադիր
սաղավարտներ,
տեղագրական
գործիքներ,
ժետոնով
աշխատող
ապարատների
ﬔխանիզﬓեր,
տոմսերի վաճառքի ավտոմատներ, էկրաններ (լ#սանկարչ#թյ#ն), տարածադիտակներ, խտասկավառակներ (ձայնա-, տեսա-),
դեկորատիվ մագնիսներ, DVD նվագարկիչներ,
էլեկտրոնային
գրքեր,
սմարթֆոնների
պատյաններ.

դաս 12. օդային փոխակրիչներ, օդային
տրանսպորտային ﬕջոցներ, օդապարիկներ,
էլեկտրաշարժիչավոր ﬕջոցներ, սարքվածքներ
և հարմարանքներ ճոպան#ղիների համար,
կախովի ճոպան#ղիներ
դաս 16. թ#ղթ, ազդագրեր, պլակատներ,
ալբոﬓեր, էստամպներ (փորագրանկարներ),
փորագրանկարներ, նկարներ շրջանակված
կամ չշրջանակված, լրագրեր, պարբերական
մամ#լ,
ասեղնագործ#թյան
նմ#շներ
(սխեմաներ),
դրոշմակներ
(կնիքներ),
բլոկնոտներ (նոթատետրեր), թերթերով թղթեր
(գրասենյակային պիտ#յքներ), ստվարաթ#ղթ,
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար,
կազﬔր
(գրասենյակային
պիտ#յքներ),
գծանկարչական
տպագիր
նյ#թեր,
փաթեթավորման թ#ղթ, խորհրդանշաններ
(թղթե կնիքներ), կնիքներ (գրասենյակային
պարագաներ), արձանիկներ պապիեմաշեից,
բլանկներ
(տպագրված),
գրաֆիկական
վերարտադր#թյ#ններ,
գրաֆիկական
(գծանկարչական) պատկերներ, փոստային
թ#ղթ, լ#սափորագրանկարներ, ամսագրեր
(պարբերական), թղթե կամ պլաստմասսայե
տոպրակներ
(ծրարներ,
կապոցներ)
փաթեթավորել# համար, շնորհավորական
բացիկներ,
սեղանի
թղթե
տակդիրներ,
տակդիր-գորգիկներ
աշխատասեղանի
համար,
ստվարաթ#ղթ
փայտանյ#թից
(գրասենյակային պիտ#յքներ), թ#ղթ փայտազանգվածից,
թղթե
կամ
ստվարաթղթե
տ#փեր, գրաֆինների թղթե տակդիրներ, թղթե
դրոշներ, Վերականգնված թաղանթանյ#թից
փափ#կ թերթեր փաթեթավորման համար,
թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ,
վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման համար,
թղթե կամ ստվարաթղթե ց#ցանակներ,
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային),
երաժշտական բացիկներ, տեղեկագրեր, թղթե
բաններներ, ինքնահոս գրիչներ, գծանշիչ
գրիչներ
(գրասենյակային),
ավտոմատ
մատիտներ, ածխային մատիտներ, պաստելներ
(գ#նամատիտներ), սեղանի թղթե սփռոցներ,
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սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ, սփռոցներ,
բացառ#թյամբ թղթից պատրաստվածների,
պոկովի թերթերով բլոկնոտներ, բաններներ
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից,
ապարանջաններ գրենական պիտ#յքները
պահել# համար.
դաս 18.այցեքարտերի թղթապանակներ,
հովանոցներ,
պատյաններ
անձրևի
հովանոցների համար, թիկնապայ#սակներ,
արևի
հովանոցներ,
դրամապանակներ,
տափակ
ճամպր#կներ
փաստաթղթերի
համար, տ#րիստական պայ#սակներ, կանացի
պայ#սակներ, #ղեպայ#սակներ
թղթապայ#սակներ
(կաշեգալանտերեա),
պայ#սակներ, կրեդիտ քարտերի պատյաններ
(դրամապանակներ),
այցեքարտերի
պատյաններ, #ղեբեռների հաշվեպիտակներ,
ճամպր#կներ,
տափակ
ճամպր#կներ,
անվավոր
ճամպր#կներ,
պայ#սակներ
ալպինիստների համար, ծովափի պայ#սակներ,
կռնապայ#սակներ, սպորտային պայ#սակներ,
#ղեբեռի
տեսակավորման
համար
հարմարեցվող պայ#սակներ.
դաս 24. սփռոցներ, բացառ#թյամբ
թղթից պատրաստվածների, ճամփորդական
ծածկոցաշալեր,
գործվածքներ,
բամբակե
գործվածքներ,
մանածագործվածքից
կամ
պլաստմասսայից գ#նազարդ դրոշակներ,
բրդե գործվածքներ, սեղանի անձեռոցիկներ
մանածագործվածքից,
թաշկինակներ
մանածագործվածքից
դաս
25.
բերետներ,
գլխարկներ,
գդակներ, հագ#ստի օձիքներ, կաշնեներ,
թասակներ (գլխարկ), գլխանոցներ (հագ#ստ),
բոլորագլխարկների
շրջանակներ
(հենք),
հովարներ գլխարկների համար, սվիտերներ,
պ#լովերներ,
շապիկներ
(բլ#զներ),
պլաստրոններ, հագ#ստ, բոլորագլխարկներ,
գլխարկներ, հանովի օձիքներ, ականջակալներ
(հագ#ստ),
փողկապներ,
տրիկոտաժե
հագ#ստ, գոգնոցներ (հագ#ստ), համազգեստ,
գլխակապեր
(հագ#ստ),
բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ), կարճաթև (T-աձև)
մայկաներ, կրծքի գրպանի թաշկինակներ,
բազկապատներ,
անջրանցիկ
հագ#ստ,
բլ#զներ,
կեպիներ՝
որպես
գլխարկներ,
տրիկոտաժեղեն, շալեր, վզպատներ, շարֆեր,
գլխաշոր, որը ծածկ#մ է պարանոցը և #սերը.
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դաս 26. ﬔտաղազարդեր (հագ#ստի
պարագաներ), զարդեր հագ#ստի համար,
գնդասեղներ, բացառ#թյամբ ոսկերչական
իրերի և բիժ#տերիայի, տարբերանշաններ, ոչ
ազնիվ ﬔտաղներից, կոճակ-խորհրդանշաններ.
դաս
28.
խաղագնդակներ,
փչովի
խաղագնդակեր, փոքր գնդակներ խաղերի
համար,
խաղալիքներ,
կառ#ցել#
խորանարդիկներ (խաղալիքներ), խաղագնդեր,
մանր զարդարանքներ երեկ#յթների համար
(#շադր#թյան նշաններ), դոﬕնո (խաղ),
շախմատ, տնային խաղեր, խամաճիկներ,
տիկնիկներ,
թատերական
դիմակներ,
դիմակահանդեսային
դիմակներ,
հոլեր
(խաղալիքներ), զանգակներ Նոր տարվա
եղևնիների համար, խաղեր, զարդարանքներ
Նոր
տարվա
տոնածառերի
համար,
բացառ#թյամբ
էլեկտրական
լամպերի,
մոﬔրի և հր#շակեղենի, պարապլաններ,
գլ#խկոտր#կներ՝
կազմված
պատկերներ
կազմող տարրերի հավաքած#ից (փազլներ),
խաղաթղթեր, բ#ﬔրանգներ.
դաս 32. գարեջ#ր, ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ,
մրգահյ#թեր,
օշարակներ
ըմպելիքների համար, ջրեր (ըմպելիքներ),
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ), սեղանի ջրեր,
լիմոնադներ.
դաս
33.
սպիրտային
ըմպելիքներ,
գինիներ, գինի խաղողի չանչերից, ալկոհոլային
խﬕչքներ, բացի գարեջրից.
դաս
35.
գովազդային
նյ#թերի
տարած#մ, գովազդային նյ#թերի առաք#մ,
խորհրդատվ#թյ#ն
գործարար#թյան
կառավարման
հարցերով,
գովազդային
տեքստերի
հրատարակ#մ,
ապրանքների
ց#ցադր#մ,
շ#կայի
#ս#ﬓասիր#թյ#ն,
գովազդ, ռադիոգովազդ, հեռ#ստագովազդ,
գովազդ փոստով, գովազդային ֆիլﬔրի
արտադր#թյ#ն, ց#ցահանդեսների կազմակերպ#մ
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով, հասարակական կարծիքի
հետազոտ#մ, արտաքին գովազդ.
դաս 39. ավտոﬔքենաների վարձ#յթ,
տրանսպորտային
ծառայ#թյ#ններ
զբոսաշրջիկների համար, ճանապարհորդների
փոխադր#մ, վարորդների ծառայ#թյ#ններ,
տրանսպորտային ﬕջոցների համար փակ
կայանատեղերի
վարձ#յթ,
տրանսպորտի
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լոգիստիկա,
ավտոբ#սների
վարձ#յթ,
ճանապարհորդների #ղեկց#մ, ավտոմոբիլային
փոխադր#ﬓեր,
ավտոբ#սային
փոխադր#ﬓեր,
ճանապարհորդ#թյ#նների
ամրագր#մ.
դաս 43. նախաճաշարանների ծառայ#թյ#ններ,
քեմպինգների
ծառայ#թյ#ններ, հյ#րանոցների ծառայ#թյ#ններ,
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայ#թյ#ններ,
հանգստի
ճամբարների
ծառայ#թյ#ններ (կացարանի տրամադր#մ),
սրճարանների
ծառայ#թյ#ններ,
զբոսաշրջիկների համար տների ծառայ#թյ#ններ,
ռեստորանների ծառայ#թյ#ններ:
____________________

(210) 20191912
(220) 20.09.2019
(730) «Իստեյտ ﬔնեջﬔնթ ընդ ադﬕնիսթրեյշն
քամփնի» ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան 6, AM
(540)

(511)
դաս 9. ձայնագր#թյ#նների կրիչներ,
մ#լտիպլիկացիոն
ֆիլﬔր,
հոլոգրաﬓեր,
մագնիսական
սկավառակներ,
դիսկետներ, խտասկավառակներ (չվերագրանցելի),
մկնիկների գորգեր, դաստակների հենարաններ համակարգիչների հետ աշխատանքի
համար, անհատականացման մագնիսական
ապարանջաններ, ՀՀԴ (USB) ֆլեշ- կրիչներ,
ծածկոցներ
դյ#րակիր
համակարգիչների
համար, սմարթֆոնների ծածկոցներ, պլանշետհամակարգիչների պատյաններ, ակնոցներ
(օպտիկա),
ակնոցների
շրջանակներ,
ակնոցների պատյաններ, արևապաշտպան
ակնոցներ,
սպորտային
ակնոցներ,
3D
ակնոցներ, սմարթ-ակնոցներ, պատյաններ
անձնական
թվային
օգնական
սարքերի
համար, համակարգչային գրառված ծրագրեր,
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համակարգչային
գրառված
ծրագրային
ապահով#մ,
համակարգչային
ծրագրեր
(ներբեռնվող
ծրագրային
ապահով#մ),
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային
ապահովման համար (ներբեռնելի), խաղային
ծրագրեր համակարգիչների համար, վիրտ#ալ
իրական#թյան
գլխադիր
սաղավարտներ,
տեղագրական
գործիքներ,
ժետոնով
աշխատող
ապարատների
ﬔխանիզﬓեր,
տոմսերի վաճառքի ավտոմատներ, էկրաններ
(լ#սանկարչ#թյ#ն),
տարածադիտակներ,
խտասկավառակներ
(ձայնա-,
տեսա-),
դեկորատիվ մագնիսներ, DVD նվագարկիչներ,
էլեկտրոնային
գրքեր,
սմարթֆոնների
պատյաններ.
դաս 12. օդային փոխակրիչներ, օդային
տրանսպորտային ﬕջոցներ, օդապարիկներ,
էլեկտրաշարժիչավոր ﬕջոցներ, սարքվածքներ
և հարմարանքներ ճոպան#ղիների համար,
կախովի ճոպան#ղիներ.
դաս 16. թ#ղթ, ազդագրեր, պլակատներ,
ալբոﬓեր, էստամպներ (փորագրանկարներ),
փորագրանկարներ, նկարներ շրջանակված
կամ չշրջանակված, լրագրեր, պարբերական
մամ#լ,
ասեղնագործ#թյան
նմ#շներ
(սխեմաներ), դրոշմակներ (կնիքներ), բլոկնոտներ (նոթատետրեր), թերթերով թղթեր
(գրասենյակային պիտ#յքներ), ստվարաթ#ղթ,
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար,
կազﬔր
(գրասենյակային
պիտ#յքներ),
գծանկարչական տպագիր նյ#թեր, փաթեթավորման թ#ղթ, խորհրդանշաններ (թղթե
կնիքներ),
կնիքներ
(գրասենյակային
պարագաներ), արձանիկներ պապիեմաշեից,
բլանկներ
(տպագրված),
գրաֆիկական
վերարտադր#թյ#ններ,
գրաֆիկական
(գծանկարչական) պատկերներ, փոստային
թ#ղթ, լ#սափորագրանկարներ, ամսագրեր
(պարբերական), թղթե կամ պլաստմասսայե
տոպրակներ
(ծրարներ,
կապոցներ)
փաթեթավորել# համար, շնորհավորական
բացիկներ,
սեղանի
թղթե
տակդիրներ,
տակդիր-գորգիկներ
աշխատասեղանի
համար,
ստվարաթ#ղթ
փայտանյ#թից
(գրասենյակային
պիտ#յքներ),
թ#ղթ
փայտազանգվածից, թղթե կամ ստվարաթղթե
տ#փեր, գրաֆինների թղթե տակդիրներ, թղթե
դրոշներ, Վերականգնված թաղանթանյ#թից
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փափ#կ թերթեր փաթեթավորման համար,
թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ,
վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման համար,
թղթե կամ ստվարաթղթե ց#ցանակներ,
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային),
երաժշտական բացիկներ, տեղեկագրեր, թղթե
բաններներ, ինքնահոս գրիչներ, գծանշիչ
գրիչներ
(գրասենյակային),
ավտոմատ
մատիտներ, ածխային մատիտներ, պաստելներ
(գ#նամատիտներ), սեղանի թղթե սփռոցներ,
սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ, սփռոցներ,
բացառ#թյամբ թղթից պատրաստվածների,
պոկովի թերթերով բլոկնոտներ, բաններներ
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից,
ապարանջաններ գրենական պիտ#յքները
պահել# համար.
դաս 18. այցեքարտերի թղթապանակներ,
հովանոցներ,
պատյաններ
անձրևի
հովանոցների համար, թիկնապայ#սակներ,
արևի
հովանոցներ,
դրամապանակներ,
տափակ
ճամպր#կներ
փաստաթղթերի
համար,
տ#րիստական
պայ#սակներ,
կանացի պայ#սակներ, #ղեպայ#սակներ
թղթապայ#սակներ
(կաշեգալանտերեա),
պայ#սակներ, կրեդիտ քարտերի պատյաններ
(դրամապանակներ),
այցեքարտերի
պատյաններ, #ղեբեռների հաշվեպիտակներ,
ճամպր#կներ,
տափակ
ճամպր#կներ,
անվավոր
ճամպր#կներ,
պայ#սակներ
ալպինիստների համար, ծովափի պայ#սակներ,
կռնապայ#սակներ, սպորտային պայ#սակներ,
#ղեբեռի տեսակավորման համար հարմարեցվող պայ#սակներ.
դաս 24. սփռոցներ, բացառ#թյամբ
թղթից պատրաստվածների, ճամփորդական
ծածկոցաշալեր,
գործվածքներ,
բամբակե
գործվածքներ,
մանածագործվածքից
կամ
պլաստմասսայից գ#նազարդ դրոշակներ,
բրդե գործվածքներ, սեղանի անձեռոցիկներ
մանածագործվածքից, թաշկինակներ մանածագործվածքից.
դաս
25.
բերետներ,
գլխարկներ,
գդակներ, հագ#ստի օձիքներ, կաշնեներ,
թասակներ (գլխարկ), գլխանոցներ (հագ#ստ),
բոլորագլխարկների
շրջանակներ
(հենք),
հովարներ գլխարկների համար, սվիտերներ,
պ#լովերներ,
շապիկներ
(բլ#զներ),
պլաստրոններ, հագ#ստ, բոլորագլխարկներ,
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գլխարկներ, հանովի օձիքներ, ականջակալներ
(հագ#ստ),
փողկապներ,
տրիկոտաժե
հագ#ստ, գոգնոցներ (հագ#ստ), համազգեստ,
գլխակապեր (հագ#ստ), բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ), կարճաթև (T-աձև)
մայկաներ, կրծքի գրպանի թաշկինակներ,
բազկապատներ,
անջրանցիկ
հագ#ստ,
բլ#զներ,
կեպիներ՝
որպես
գլխարկներ,
տրիկոտաժեղեն, շալեր, վզպատներ, շարֆեր,
գլխաշոր, որը ծածկ#մ է պարանոցը և #սերը.
դաս 26. ﬔտաղազարդեր (հագ#ստի
պարագաներ), զարդեր հագ#ստի համար,
գնդասեղներ, բացառ#թյամբ ոսկերչական
իրերի և բիժ#տերիայի, տարբերանշաններ, ոչ
ազնիվ ﬔտաղներից, կոճակ-խորհրդանշաններ.
դաս 28. խաղագնդակներ, փչովի խաղագնդակեր, փոքր գնդակներ խաղերի համար,
խաղալիքներ, կառ#ցել# խորանարդիկներ
(խաղալիքներ),
խաղագնդեր,
մանր
զարդարանքներ
երեկ#յթների
համար
(#շադր#թյան նշաններ), դոﬕնո (խաղ),
շախմատ, տնային խաղեր, խամաճիկներ,
տիկնիկներ,
թատերական
դիմակներ,
դիմակահանդեսային
դիմակներ,
հոլեր
(խաղալիքներ), զանգակներ Նոր տարվա
եղևնիների համար, խաղեր, զարդարանքներ
Նոր
տարվա
տոնածառերի
համար,
բացառ#թյամբ
էլեկտրական
լամպերի,
մոﬔրի և հր#շակեղենի, պարապլաններ,
գլ#խկոտր#կներ՝
կազմված
պատկերներ
կազմող տարրերի հավաքած#ից (փազլներ),
խաղաթղթեր, բ#ﬔրանգներ.
դաս 32. գարեջ#ր, ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ,
մրգահյ#թեր,
օշարակներ
ըմպելիքների համար, ջրեր (ըմպելիքներ),
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ), սեղանի ջրեր,
լիմոնադներ.
դաս
33.
Սպիրտային
ըմպելիքներ,
գինիներ, գինի խաղողի չանչերից, ալկոհոլային
խﬕչքներ, բացի գարեջրից.
դաս
35.
գովազդային
նյ#թերի
տարած#մ, գովազդային նյ#թերի առաք#մ,
խորհրդատվ#թյ#ն
գործարար#թյան
կառավարման
հարցերով,
գովազդային
տեքստերի
հրատարակ#մ,
ապրանքների
ց#ցադր#մ,
շ#կայի
#ս#ﬓասիր#թյ#ն,
գովազդ, ռադիոգովազդ, հեռ#ստագովազդ,
գովազդ փոստով, գովազդային ֆիլﬔրի
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արտադր#թյ#ն,
ց#ցահանդեսների
կազմակերպ#մ առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով, հասարակական կարծիքի
հետազոտ#մ, արտաքին գովազդ.
դաս 39. ավտոﬔքենաների վարձ#յթ,
տրանսպորտային ծառայ#թյ#ններ զբոսաշրջիկների
համար,
ճանապարհորդների
փոխադր#մ, վարորդների ծառայ#թյ#ններ,
տրանսպորտային ﬕջոցների համար փակ
կայանատեղերի
վարձ#յթ,
տրանսպորտի
լոգիստիկա,
ավտոբ#սների
վարձ#յթ,
ճանապարհորդների #ղեկց#մ, ավտոմոբիլային
փոխադր#ﬓեր,
ավտոբ#սային
փոխադր#ﬓեր,
ճանապարհորդ#թյ#նների
ամրագր#մ.
դաս 43. նախաճաշարանների ծառայ#թյ#ններ,
քեմպինգների
ծառայ#թյ#ններ, հյ#րանոցների ծառայ#թյ#ններ,
ինքնասպասարկման
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ,
հանգստի
ճամբարների
ծառայ#թյ#ններ
(կացարանի
տրամադր#մ),
սրճարանների
ծառայ#թյ#ններ,
զբոսաշրջիկների
համար
տների
ծառայ#թյ#ններ,
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ:
____________________

(210) 20192376
(220) 20.11.2019
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան
18/18, AM
(540)
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1
№

(511)
դաս 21. սափորներ (կժեր):
(554) Ծավալային նշան
____________________

(210) 20192386
(220) 21.11.2019
(730) «Գոլդ էյջ ֆ#դ» ՍՊԸ, Երևան, Գյ#լբենկյան
2/1, բն. 10, AM
(540)

(511)
դաս 30. ս#րճ. թեյ. բրինձ. ալյ#ր և
հացահատիկային մթերքներ. մակարոնեղեն.
գար# ալյ#ր. ցորենի ալյ#ր. մաքրած գարի.
գարեձավար. սպիտակաձավար. բլղ#ր.
դաս 31. ցորեն. հացահատիկ (հացաբ#յսեր).
թարմ ոսպ. չմշակված սիսեռ:
____________________

(210) 20192399
(220) 22.11.2019
(730) "Գոժոր" ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 138,
բն. 45, AM
(540)
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(511)
դաս 4. ﬔղրամոմ. ﬔթիլացված էթիլային
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի
հիմքով. թղթե ք#ղեր վառել# համար. փայտի
տաշեղ (մարխ) վառել# համար. կպչան
(վառ#մ). անտրացիտ. փոկերի սահ#մը
արգելակող պատրաստ#կներ. մոﬔր Նոր
տարվա տոնածառերի համար. թանձր քս#քներ
զենքի համար. կապակցող բաղադր#թյ#ններ
ավլել#,
սրբել#
համար.
վառելափայտ.
փայտած#խ (վառելիք). մոﬔր լ#սավորման
համար. քարած#խ բրիկետավորված. տորֆ
բրիկետավորված (վառելիք). փայտանյ#թի
բրիկետներ. վառելիքի բրիկետներ. դյ#րավառ
փոշիացված
խառն#րդներ.
կարնա#բի
մոմ (արմավեն# մոմ). ցերեզին (մոմային
դիէլեկտրիկ). քարած#խ. տորֆ (վառելիք).
վառելանյ#թ.
յ#ղեր
կոշիկները
յ#ղել#
համար. մոմ (հ#մք). մոմ փոկերի համար. մոմ
լ#սավորման համար. մոմ արդյ#նաբերական
նպատակների համար. կոքս. հանքային վառելիք.
թանձր քս#քներ փոկերի համար. յ#ղեր կաշին
յ#ղել# համար. տեխնիկական ճարպեր. յ#ղեր
շինարարական աշխատանքների ժամանակ
կաղապարներից
հանելը
հեշտացնել#
համար. ճրագ#. պատրաստ#կներ փոշին
մաքրել# համար. լ#սավորող յ#ղեր. գազ
լ#սավորման համար. վառելիք լ#սավորման
համար. քսայ#ղեր. գազոլին (վառելանյ#թ).
եթեր նավթային. լիգրոին (վառելանյ#թ).
պատր#յգներ մոﬔրի համար. տեխնիկական
վազելին արդյ#նաբերական նպատակների
համար. դիզելային վառելիք. վառելիքային գազ.
նավթագազ. քս#քային գրաֆիտ (գրաքար). յ#ղ
քարածխային խեժից. քարածխային յ#ղ. յ#ղեր
քարե կամ աղյ#սե շարվածքը պահպանել#
համար. խոնավացնող յ#ղեր. ձկան յ#ղ,
տեխնիկական. սոյայի յ#ղից պատրաստ#կներ
այր#կը կանխել# նպատակով խոհանոցային
սպասքը մշակել# համար. կերոսին (թորած
նավթ).
թանձր
քս#քներ.
պատր#յգներ
լամպերի համար. գորշած#խ. քսանյ#թեր.
մազ#թ. բարբար#կի յ#ղ արդյ#նաբերական
նպատակների համար. նավթա. ոսկրայ#ղ
արդյ#նաբերական նպատակների համար.
օլեին. լեռնային մոմ (օզոկերիտ). պարաֆին.
նավթ, այդթվ#մ՝ մշակված. ածխափոշի
(վառելիք). ստեարին (բնաճարպ). բրդաճարպ,

02/2

ՄԱՍ
1
№

լանօլին. արևածաղկի ձեթ արդյ#նաբերական
նպատակների համար. գիշերալամպ, ճրագ
(մոﬔր).
կապակցող
բաղադր#թյ#ններ
փոշ#
համար.
յ#ղեր
գործվածքների
համար. շարժիչային վառելիք. կիզայ#ղեր.
ոչ հավելանյ#թեր շարժիչային վառելիքի
համար. ճարպեր կաշին պահպանել# համար.
տեխնիկական յ#ղեր. պնդացված գազեր
(վառելիք).
գերչակաձեթ
(տեխնիկական).
յ#ղեր կաշին պահպանել# համար. յ#ղողհովացնող հեղ#կներ. յ#ղեր ներկերի համար.
գեներատորային
գազեր.
շարժիչի
յ#ղ.
ան#շահոտ մոﬔր. էլեկտրական էներգիա.
էթանոլ (վառելիք). աբեթ. փոշին կլանող
բաղադր#թյ#ններ. բենզին. կենսավառելիք.
բենզոլային վառելիք. քսիլենային վառելիք.
դահ#կների քս#քներ. լանոլին կոսﬔտիկական
ﬕջոցներ արտադրել# համար. ﬔղրամոմ
կոսﬔտիկական:
____________________

(210) 20192449
(220) 28.11.2019
(730) Արամ Թ#մասյան, Երևան, Բաբայան 28,
բն. 21, AM
(540)

(511)
դաս 12. ամբարձիչով սայլակներ. երկաթ#ղային կցիչներ. կցորդիչներ ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. օդային
փոխակրիչներ.
օդային
տրանսպորտային
ﬕջոցներ.
օդապարիկներ.
օդախցիկներ
օդաճնշական դողերի համար. գործիքների և
պիտ#յքների
հավաքակազﬔր.
դողերի
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օդախցիկների նորոգման համար. օդապոմպեր
(տրանսպորտային ﬕջոցների պիտ#յքներ).
կախոցների ﬔղﬕչներ. տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. ﬔղﬕչ զսպանակներ,
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
ինքնաթիռ – ամֆիբիաներ. սահել#ց պաշտպանող հարմարանքներ տրանսպորտային
ﬕջոցների դողերի համար. հակասահքային
շղթաներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
նստոցների գլխակալներ. ջրել# ﬔքենաներ.
կցանքների
կցիչներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. ավտոբ#սներ. հեռընթաց
ավտոբ#սներ.
կատերներ.
բեռնատար
ավտոﬔքենաներ. ավտոմոբիլների հետգցովի
թափքածածկեր. շղթաներ ավտոմոբիլների
համար. շասսիներ ավտոմոբիլների համար.
հետընթացքի ազդասարքեր տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. ինքնաթիռներ (օդանավեր).
լաստանավեր.
բեռնախցիկներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. դիրիժաբլներ.
դողեր տրանսպորտային ﬕջոցների անիﬖերի
համար. տրանսպորտային ﬕջոցների դողերի
փականներ. երկաթ#ղային շարժակազﬔրի
անիﬖերի
կալանդների
կատարներ.
ոլորալիսեռներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. նավիրաններ. նավերի կեռեր. ղեկային
սարքվածքներ նավերը կառավարել# համար.
սարքվածքներ նավերը զատել# համար. թեք
նավարաններ նավերի համար. պտ#տակային
շարժասարքեր փոքր նավերի համար. թիեր.
բեռնատար
ավտոմոբիլների
թափքեր.
հանքային ձեռնասայլակների անիﬖեր. հեծանիﬖեր. հենակներ հեծանիﬖերի համար.
երկաթ#ղային վագոնների սայլակներ. նավամակ#յկների
մակ#յկահեծաններ.
ցեխից.
կեղտից պաշտպանող վահանակներ. երկանիվ
սայլակներ. կախովի ճոպան#ղիների խցիկներ.
կեսոններ
(տրանսպորտային
ﬕջոցներ).
անիﬖեր տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
շարժիչների
ծածկոցներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
հետգցովի թափքածածկեր. ավտոկցանքներ.
քարշակներ (տրանսպորտային ﬕջոցներ).
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
ﬔխանիզﬓերի
քարտեր.
բացառ#թյամբ
շարժիչների.
անվտանգ#թյան
գոտիներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
նստոցների
համար. տրանսպորտային ﬕջոցների անվա-
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կ#նդեր. շղթաներ հեծանիﬖերի համար.
անդամալ#յծի բազկաթոռներ. բեռնանավեր
(կցանավեր).
մակ#յկներ.
բեռնատար
սայլակներ. սայլակներ ճկափողերի համար.
ձ#լասայլակներ. ﬔքենաներ գոլֆի համար.
տրանսպորտային ﬕջոցների շասսիներ. ղեկեր.
շարժակազﬔր
ֆ#նիկ#լյորների
համար.
երկաթ#ղային
շարժակազﬔր.
ծխատար
խողովակներ նավերի համար. թրթ#րներ
(թրթ#րային ժապավեններ) տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. տրակտորներ. վագոնիկներ.
տրանսպորտային ﬕջոցների թափարգելներ.
երկաթ#ղային տրանսպորտային ﬕջոցների
թափարգելներ (բ#ֆերներ). հիդրավլիկական
համակարգեր տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. հեծանիﬖերի ղեկեր. քնամահճակներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
ողնակողեր (նավերի). հեծանիﬖերի դողեր.
հեծանիﬖերի ատաﬓանիﬖեր. արգելակներ
հեծանիﬖերի
համար.
ցեխից,
կեղտից
պաշտպանող վահանակներ հեծանիﬖերի
համար. հեծանիﬖերի անվահեցեր. ծնկավոր
լծակներ հեծանիﬖերի համար. շարժիչներ
հեծանիﬖերի համար. հեծանիﬖերի անվակ#նդեր. հեծանիﬖերի ոտնակներ. պոմպեր
հեծանիﬖերի համար.
հեծանվային անվաճաղեր. հեծանիﬖերի անիﬖեր. թամբեր
հեծանիﬖերի
համար.
մոտոցիկլետների
կանգնակներ. ատաﬓավոր փոխանցիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
լող#ն
դրագներ
(նավեր).
երկաթ#ղասայլակներ.
էլեկտրաշարժիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
էլեկտրաշարժիչավոր
ﬕջոցներ.
կցորդիչների
ագ#յցներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
մանկական
անվտանգ
նստոցներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
պարաշյ#տներ.
դողածածկաններ.
տրանսպորտային ﬕջոցների հակակշիռներ
անիﬖերի
հավասարակշռման
համար.
տիեզերական
ապարատներ.
նավերի
կայմասարքեր
(ծովային
նավատորﬕղ).
սռնիներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
սռնիներիվզիկներ.
հողմապակիների
ապակեմաքրիչներ. պահպանական ցանցեր
հեծանիﬖերի
համար.
բեռնացանցեր
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
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անվակ#նդերի
(անիﬖերի)
թասակներ.
ֆ#րգոններ (տրանսպորտային ﬕջոցներ).
արգելակներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար.
անվակ#նդերի
ամրակապեր.
ավտոմոբիլ-սառնարաններ.
վագոնսառնարաններ (երկաթ#ղային տրանսպորտ).
շարժիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
նավախելի
թիեր.
պատյաններ տրանսպորտային ﬕջոցների
նստոցների
համար.
լ#սանց#յցներ.
հիդրոինքնաթիռներ. հիդրոպլաններ. ննջավագոններ.
շոգեշարժներ.
լոկոմոտիﬖեր.
քարշ#ժային
շարժիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
երկաթ#ղային
վագոններ.
ոտնատեղեր
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
փոխհաղորդակներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
#ժային
ﬔխանիզﬓեր ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. ռազմական տրանսպորտ.
ռեակտիվ շարժիչներ ցամաքային տրանսպորտային ﬕջոցների համար. մոտոցիկլետներ.
վազանցի կցորդիչներ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
ջրային
տրանսպորտային ﬕջոցներ. նավեր. նավերի
թիապտ#տակներ. օﬓիբ#սներ. թիեր կանոեի
համար.
հողմապակիներ.
անվադողերի
բ#թակներ. պահպանաշերտեր անվադողերը
վերականգնել# համար. օդաճնշական դողեր.
տրանսպորտային ﬕջոցների անվադողեր.
կամրջանավեր.
դռներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. ավտոմոբիլային բեռնախցիկներ
դահ#կների
համար.
եռանիվ
տրանսպորտային
ﬕջոցներ
բեռների
փոխադրման
համար.
մանկասայլակներ.
պատյաններ
մանկասայլակների
համար.
մանկական սայլակների հետգցովի թափքածածկեր.
պտ#տակային
շարժասարքեր.
տրանսպորտային ﬕջոցների անվաճաղեր.
պրկման սարքվածքներ անվաճաղերի համար.
վերելակներ
լեռնագնացների
համար.
կախոցների
զսպաններ
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. վագոն–ռեստորաններ.
հետևի դիտահայելիներ. տրանսպորտային
ﬕջոցների
անվահեցեր.
թամբեր
մոտոցիկլետների համար. մոտոցիկլետների
սայլակներ.
նստոցներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. սպորտայինավտոմոբիլներ
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(ավտոﬔքենաներ). կառանասյ#ներ (ծովային).
թիկնաթոռով
վերելակներ.
թիակալներ.
կործվող
(շրջվող)
սայլակներ.
թռչող
ապարատներ. տրանսպորտային ﬕջոցների
ընթացային մասեր. սահնակներ (տրանսպորտային
ﬕջոցներ).
տրամվայներ.
սարքվածքներ և հարմարանքներ ճոպան#ղիների համար. տրանսպորտայինﬕջոցներիանվահեցեր. թամբեր մոտոցիկլետների
համար.
մոտոցիկլետների
սայլակներ.
նստոցներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար. սպորտայինավտոմոբիլներ (ավտոﬔքենաներ).
կառանասյ#ներ
(ծովային).
թիկնաթոռով վերելակներ. թիակալներ կործվող
(շրջվող) սայլակներ. թռչող ապարատներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
ընթացային
մասեր.
սահնակներ
(տրանսպորտային
ﬕջոցներ). տրամվայներ. սարքվածքներ և
հարմարանքներ
ճոպան#ղիների
համար.
ֆ#նիկ#լյորներ. Կախովի ճոպան#ղիներ.
եռանիվ
տրանսպորտային
ﬕջոցներ.
տ#րբիններ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. ցամաքային, օդային,
ջրային և ռելսային տրանսպորտային ﬕջոցներ.
ինքնասոսնձվող
ռետինե
կարկատաններ
դողերի օդախցիկները նորոգել# համար.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
ներսի
պաստառներ.
մոպեդներ.
պատ#հաններ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
ավտոմոբիլներ (ավտոﬔքենաներ) փոխադրման
համար
զանազաննպատակներով.
հակահափշտակիչ հարմարանքներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար. շրջվող սարքեր
(վագոնների,
վագոնետների
մասեր).
զբոսանավեր.
օդագնաց#թյան
ﬔջ
օգտագործվող ապարատներ. ﬔքենաներ և
հարմարանքներ.
հակաշլացման
հարմարանքներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
ավտոմոբիլներիդողեր.
ավտոմոբիլների
թափքեր.
ավտոմոբիլների
թափարգելներ.
ﬔղﬕչներ
ավտոմոբիլների
համար.
հակահափշտակիչ
ազդասարքեր
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ազդանշանային
շչակներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
ավտոմոբիլ–բետոնախառնիչներ. հեծանիﬖերի
անվախ#ցեր.
արգելակային
լրակազﬔր
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
արգելակային կալ#ններ տրանսպորտային
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ﬕջոցների համար. ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների
փոխանցատ#փեր.
ձեռնասայլակներ.
սայլեր.
հեծանիﬖերի
շրջանակներ.
թափքեր
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
ինքնանետվող
բազկաթոռներ թռչող ապարատների համար.
պատյաններ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար. շարժահաղորդ շղթաներ ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
փոխհաղորդիչ
շղթաներ
ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. պտտման
մոﬔնտի
կերպափոխիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
ազդանշանային ց#ցիչներ տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. ծխատար խողովակներ
լոկոմոտիﬖերի
համար.
ղեկանիﬖեր
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. թամբերի
պատյաններ
հեծանիﬖերի
համար.
սանիտարական տրանսպորտային ﬕջոցներ.
անխ#ց
դողեր
հեծանիﬖերի
համար.
ռեդ#կտորներ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. արգելակային սեգﬔնտներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
աերոսահանավեր.
վառելիքի
բաքերի
կափարիչներ.
շարժաձողեր
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար
(բացառ#թյամբ մոտորների և շարժիչների մաս
կազմողների). հետնամասի բեռնամբարձիչներ
(տրանսպորտային
ﬕջոցների
մասեր).
անվտանգ#թյան
կապովի
գոտիներ
տրանսպորտային ﬕջոցների նստելատեղերի
համար. արևապաշտպան հարմարանքներ
ավտոմոբիլների համար. շարժահաղորդման
տ#փի լիսեռներ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
անվտանգ#թյան
բարձիկներ ( ավտոմոբիլների անվտանգ#թյան
ﬕջոցներ).
հեծանիﬖերի
զամբյ#ղներ.
ավտոտներ.
սայլակների
անվակներ
(տրանսպորտային ﬕջոցների). սայլակներ
մաքրման համար. նավերի բախաﬔղﬕչներ.
ձեռնասահնակներ (ֆիննական սահնակներ).
հեծանիﬖերի կողոﬖեր. սայլակներ մթերքների
համար.
ձնագնաց
ﬔքենաներ.
հեռակառավարվող
տրանսպորտային
ﬕջոցներ.
բացառ#թյամբ
խաղալիքների.
սկ#տերներ (տրանսպորտային ﬕջոցներ).
նավի կայﬔր. պատյաններ տրանսպորտային
ﬕջոցների
ղեկերի
համար.
սփոյլերներ
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տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
ցոլալապտերների մաքրիչներ. արգելակային
կոճղակներ
ավտոմոբիլների
համար.
պահեստային անիﬖերի պատյաններ. շրջովի
թափքով բեռնատար վագոնիկներ. սիգարետի
վառիչներ ավտոմոբիլների վահանակների
վրա.
արգելակային
սկավառակներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
հեծանիﬖերի
խ#րջիններ.
հեծանիﬖերի
զանգեր.
մոտոցիկլետների
զանգեր.
զրահաﬔքենա. շարժիչների հենարաններ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար. ռազմական նշանակ#թյան անօդաչ#
թռչող սարքեր. կանոե. քաղաքացիական
նշանակ#թյան անօդաչ# թռչող սարքեր.
հետևիկողային
դիտահայելիներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
մոծակապաշտպան
ցանցեր
մանկական
սայլակների
համար.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
կառավարման
բռնակներ.
անվարորդ
ավտոﬔքենաներ
(ինքնավար
ավտոﬔքենաներ). մոտոռոլլեր. սկ#տերներ
սահմանափակ
հնարավոր#թյ#ններով
անձանց
համար.
ավտոմոբիլների
մոխրամաններ. շղթաներ մոտոցիկլետների
համար.
մոտոցիկլետների
շրջանակներ.
մոտոցիկլետների
ղեկեր.
շարժիչներ
մոտոցիկլետների համար. մոտոցիկլետների
կողոﬖեր. պինդ դողեր տրանսպորտային
ﬕջոցների անիﬖերի համար. նորածինների
սայլակներ.
մանկական
սայլակներին
հարմարեցված ոտնամ#շտակներ. հաշմանդաﬓերի
սայլակներին
հարմարեցված
ոտնամ#շտակներ. անվադողերի ներդրվող
օդախցիկներ. զբոսասայլակներին հարմարեցված
պայ#սակներ.
մանկական
զբոսասայլակներին հարմարեցված պայ#սակներ. հեռակառավարվող տրանսպորտային
ﬕջոցներ ստորջրյա զնն#ﬓերի համար,
ինքնավար
ստորջրյա
տրանսպորտային
ﬕջոցներ ծովի հատակի զնն#ﬓերի համար.
սիլֆոններ ﬕակցված ավտոբ#սների համար
Էլեկտրական
հեծանիﬖեր.
թամբերի
պատյաններ
մոտոցիկլետների
համար.
մրցարշավային ավտոﬔքենաներ. ռոբոտացված
ավտոﬔքենաներ.
անօդաչ#
թռչողխցիկներ
(դրոն).
ձկնորսական
ձեռնասայլակներ. անիﬖերով վանդակավոր

13
13

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
17.02.2020

սայլակներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
անիﬖերի
պնդօղակներ.
սեղﬓակներ
նախատեսված ավտոﬔքենայի պահեստամասերը ավտոﬔքենայի թափքին ամրացնել#
համար.
փրկարարական
սահնակներ.
էվակ#ատորներ. աղբատար ավտոﬔքենաներ.
կցանքներ հեծանիﬖեր փոխադրել# համար.
դաս 16. պողպատե տառամարﬕններ.
պողպատե գրչածայրեր. կպչ#ն ժապավենի
բաշխիչ հարմարանքներ (գրասենյակային).
հասցեներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ
ﬔքենաներ. թ#ղթ. ազդագրեր,պլակատներ.
ազդագրերի
թղթե
կամ
ստվարաթղթե
վահանակներ. գրասենյակային մակնշման
ﬔքենաներ.
գրասենյակային
ամրակներ.
սեղﬕչներ գրիչների համար. հարմարանքներ
ճարմանդներով
ամրացնել#
համար
(գրասենյակային
պիտ#յքներ).
ալբոﬓեր.
նկարներ. էստամպներ (փորագրանկարներ).
սիգարների
օղակներ
(սիգարների
ժապավեններ). մատիտներ սրել# էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական ﬔքենաներ. հենակալներ
գրքերի համար. հենաձողիկներ նկարիչների
համար. ջրաներկեր. ճարտարապետական
մանրակերտներ.
արագակարներ.
թղթապանակներ (գրասենյակային). պնակիտներ
գրել# համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. ծեփել#
համար կավ. հաշվողական աղյ#սակներ.
փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրական
ստեղծագործ#թյ#ններ. նկարներ շրջանակված կամ չշրջանակված. մատիտներ. պարբերական մամ#լ. ատլասներ (քարտեզագրքեր).
պոկովի
թերթերով
բլոկնոտներ.
կպչ#ն
ժապավեններ(գրասենյակային պիտ#յքներ).
տակդիրներ գարեջրի գավաթների համար.
տոմսեր.
կենսաբանական
կտրվածքներ
մանրադիտակով
#ս#ﬓասիրել#
համար
(#ս#ցողական
նյ#թեր).
տպարանային
կլիշեներ.
բլոկնոտներ
(նոթատետրեր)
նկարչ#թյան.
գծագր#թյան
համար.
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտ#յքներ).
ներկանյ#թով
ժապավենների
կոճեր.
ապարանջաններ գրենական պիտ#յքները
պահել# համար. բրոշյ#րներ. ասեղնագործ#թյան
նմ#շներ
(սխեմաներ).
գրասենյակային կոճգաﬓեր. խոնավարարներ
(գրասենյակային պիտ#յքներ). նկարիչների
վրձիններ.
բյ#վարներ
(սեղանի
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թղթապանակներ). դրոշմակներ (կնիքներ).
զմ#ռսի կնիքներ. թանաքի
բարձիկներ.
զմ#ռս.
գրասենյակային
հարմարանքներ
կնքել# համար. գրասենյակային նյ#թեր
կնքել# համար. տետրեր. սկ#տեղներ դրաﬕ
տեսակավորման և հաշվարկի համար. կալկա
(մոմաթ#ղթ). թղթե կալկա (մոմաթ#ղթ). կալկա
(մոմաթ#ղթ)
գործվածքի
հիմքի
վրա.
մատնակալներ (գրասենյակային պիտ#յքներ).
տպատառեր.
պատճենահան
թ#ղթ
(գրասենյակային). թ#ղթ գրանցող սարքերի
համար.
բլոկնոտներ
(նոթատետրեր).
քառանկյ#ն գծագրական քանոններ. քարտեր.
#ս#ցողական
նյ#թեր
(բացառ#թյամբ
սարքերի). կատալոգային քարտեր (գրասենյակային պիտ#յքներ). թերթերով թղթեր
(գրասենյակային պիտ#յքներ). ստվարաթ#ղթ,
Ստվարաթղթե տ#փեր 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. տ#շ. գ#նավիմագրիչներ.
մոմ մոդելավորման համար. բացառ#թյամբ
ատաﬓաբ#ժ#թյան
ﬔջ
օգտագործվողի
քարտարաններ (գրասենյակային պիտ#յքներ).
ծակատիչներ (գրասենյակային). զ#գարանի
թ#ղթ գրքեր. գծագրական կարկիններ.
տպարանային տառամարﬕններ (թվային և
տառային). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագր#թյան համմար. թղթե
տոպրակներ. հեղ#կ ճշտիչներ (գրասենյակային
ապրանքներ). թանաք #ղղ#ﬓեր կատարել#
համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. հյ#սվածքաբանական կտրվածքներ
(դիտողական
պիտ#յքներ).
գծագրական
կորաքանոններ. կազﬔր (գրասենյակային
պիտ#յքներ).
գրել#
կավիճ.
կավիճ
վիմագր#թյան համար. կավիճ դերձակների
համար. կավիճի բռնիչներ. մատիտների
բռնիչներ. ավտոմատ մատիտներ. թղթե
տարող#թյ#ններ սեր#ցքի համար. գրասենյակային ճարմանդներ. գրաﬔքենաների
գլանիկներ.
փոխադրանկարներ.
գծանկարչական տպագիր նյ#թեր. մարմարի
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նմանակմամբ կազմարարական կափարիչների
հարդարման
(ներկման)
գործիքներ.
գծագրական
տախտակներ.
գծագրական
պիտ#յքներ.
գծագրական
գործիքներ.
դիագրաﬓեր(տրամագրեր). ծրարներ (գրասենյակային
ապրանքներ).
կրկնակիչներ.
օֆորտներ.
փաթեթավորման
թ#ղթ.
գրչածայրեր. գրաﬔքենաներ (էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական). գրչատ#փեր. ոսկե
գրչածայրեր. ջնջել# ﬕջոցներ. գրենական
պիտ#յքներ.
խորհրդանշաններ
(թղթե
կնիքներ). սրբել# ջնջել# շաբլոններ. ռետիններ
ջնջել# համար. թ#ղթ էլեկտրասրտագրիչների
համար.
ծակոտիչներ
(գրասենյակային
պիտ#յքներ).
թանաք.
ներկանյ#թով
ժապավեններ. թանաքամաններ. գրասենյակային հարմարանքներ ծրարները կնքել#
համար.
լ#սանկարներ.
գրչամաքրիչներ.
կնիքներ
(գրասենյակային
պարագաներ).
գործվածք կազմարարական աշխատանքների
համար. գծագրագործիքատ#փեր. ռեգիստրներ
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ
պապիեմաշեից.
զտաթ#ղթ.
զտող
նյ#թեր(թղթից).
բլանկներ
(տպագրված).
գրասենյակային պարագաներ. բացառ#թյամբ
կահ#յքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոններ
(գրասենյակային
ապրանքներ).
շարվածքատախտակներ
(պոլիգրաֆիա).
գալվանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական
քարտեզներ. գլոբ#սներ. ջրաներկ բացել#
բաժակապնակներ
նկարիչների
համար.
գրաֆիկական
վերարտադր#թյ#ններ.
գրաֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ.
գրասենյակային
քերակներ
(տեքստ#մ
#ղղ#ﬓեր անել# պիտ#յքներ). փորագրման
տախտակներ.
հեկտոգրաֆներ.
տպագիր
կարգաց#ցակներ.
խոնավարարներ
մակերև#յթների
համար
(գրասենյակային
պիտ#յքներ). փոստային բացիկներ. տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձել#
հարմարանքներ.
ոչ
մանածագործական
օֆսեթային պաստառ. տպագրական դյ#րակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտ#յքներ).
տպագրական
հրատարակ#թյ#ններ.
դասագրքեր (ձեռնարկ). փոստային թ#ղթ.
ճնշածծաններ.
չափանշման
ասեղներ
գծագր#թյան
համար.
գծագրական
գրչածայրեր. սեղանի թղթե սպիտակեղեն.
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վիմատիպ նկարներ. վիմագրական քարեր.
բ#կլետներ. փայլ#ն թ#ղթ. պապիեմաշե.
անդորրագրերի գրք#յկներ (գրասենյակային
ապրանքներ). կավիճ չափանշման համար.
պլաստիկական զանգված ծեփել# համար.
ծեփանյ#թեր.
ծեփել# մած#կներ. թղթե
թաշկինակներ. գործված պաստառ բազմացման
ապարատներ#մ ներկով պատել# համար.
սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախտակներ
թղթերն
ամրացնել#
հարմարանքներ
(ամրակներ).
համարադրոշﬕչներ.
յ#ղանկարատիպեր. կպչ#ն շերտեր կազﬔրը
ամրացնել# համար (կազմարարական գործ).
սոսնձաթղթիկներ
կնքել#
համար.
ներկապնակներ
նկարիչերի
համար.
պանտոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ).
թղթագրենական ապրանքներ. մագաղաթաթ#ղթ.
պաստելներ
(գ#նամատիտներ).
ձևվածքներ կարի համար. տրաֆարետների
պատյաններ. ներկարարական գլանիկներ.
կտաﬖեր նկարների համար. ներկատ#փեր
(դպրոցական պիտ#յքներ). պլաստմասսայե
թաղանթներ
փաթեթավորման
համար.
հարմարանքներ
լ#սանկարներ
սոսնձել#
համար. հենակալներ լ#սանկարների համար.
լ#սափորագրանկարներ. գծագրեր (կապտաթ#ղթ). ծալաﬔքենաներ (գրասենյակային).
ինքնահոս գրիչներ. տրաֆարետներ նկարել#
համար. շաբլոններ. դիմանկարներ. թղթե
կաշպոներ
(դեկորատիվ
ծաղկամաններ).
գլանատիպներ.
քարտեր
կամ
թղթյա
ժապավեններ հաշվիչ ﬔքենաների ծրագրերը
գրանցել# համար. ծան#ցատետրեր. թ#ղթ
ռենտգենյան նկարների համար. գծագրական
քանոններ.
ռեգլետներ
(տպագրական).
կազմարարական նյ#թեր. գործված պաստառ
կազմարարական աշխատանքների համար.
թելեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար. գործված պաստառ փաստաթղթերը
վերարտադրող ﬔքենաներ#մ ներկով պատել#
համար.
գրչածայրեր
(գրասենյակային
պարագաներ). ամսագրեր (պարբերական).
թղթե
ժապավեններ,
բացառ#թյամբ
գալանտերեայի
կամ
մազերի
զարդերի.
գրաﬔքենաների ժապավեններ. թղթե կամ
պլաստմասսայե
տոպրակներ
(ծրարներ,
կապոցներ)
փաթեթավորել#
համար.
բարձիկներ
դրոշմակնիքների
համար.
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դպրոցական պիտ#յքներ (գրասենյակային).
էջանիշներ գրքերի համար. շնորհավորական
բացիկներ. ստեատիտ (դերձակի կավիճ).
գնդիկավոր գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե
տակդիրներ. տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի համար. գրաﬔքենաների ստեղներ.
կնիքների, դրոշմակների կալիչներ. կնիքների,
դրոշմակների
տ#փեր.
փոստային
նամականիշներ.
տակդիրներ
կնիքների.
դրոշմակնիքների,
դրոշմակների
համար.
տրանսպարանտներ
(գրասենյակային
ապրանքներ). հարմարանքներ գլխազարդեր
պատրաստել# համար. սոսնձանյ#թ (սոսինձ)
գրասենյակային
կամ
կենցաղային
նպատակների համար. սոսնձող նյ#թեր
գրասենյակային
կամ
կենցաղային
նպատակների
համար.
կպչ#ն
երիզներ
գրասենյակային
կամ
կենցաղային
նպատակների համար. կպչ#ն ժապավեններ
գրասենյակային
կամ
կենցաղային
նպատակների
համար.
հասցեներով
թիթեղիկներ
հասցեատպիչ
ﬔքենաների
համար. ալմանախներ. օրաց#յցներ. օսլայի
շրեշ (սոսնձող նյ#թ) գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. նկարել#
վրձիններ.
ինքնասոսնձվող
ժապավեններ
գրասենյակային
կամ
կենցաղային
նպատակների
համար.
գրասենյակային
ռետիններ.
մանկական թղթե կրծկալներ.
ստվարաթ#ղթ փայտանյ#թից (գրասենյակային
պիտ#յքներ). թ#ղթ փայտազանգվածից. թղթե
կամ ստվարաթղթե տ#փեր. դրոցներ գրիչների
և մատիտների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների
թղթե
տակդիրներ.
ծան#ցագրեր
(գրասենյակային).
պղպջակավոր
պլաստմասսայե թերթեր փաթեթավորման կամ
կշռաբաշխման համար. թղթե դրոշներ. թղթի
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների
համար. վերականգնված թաղանթանյ#թից
փափ#կ թերթեր փաթեթավորման համար.
գրասենյակային
պահարանիկներ
(գրասենյակային
պարագաներ). սոսինձներ
գրասենյակային
կամ
կենցաղային
նպատակների
համար.
թ#ղթ
կտրել#
դանակներ (գրասենյակային). թղթե կամ
պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի համար.
մատիտ սրել# հարմարանքներ (էլեկտրական
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կամ ոչ էլեկտրական). թղթե անձեռոցիկներ
գրիմը հեռացնել# համար. սեղանի թղթե
անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ սեղանի
սպասքի տակ դնել# համար. գծագրական
անկյ#նաքանոններ. ռեյսշինաներ (գծագրական
T – աձև քանոններ). գրչակոթեր. գրենական
պիտ#յքների հավաքակազﬔր (գրասենյակային
պիտ#յքներ). թանաքամաններ. գրասարքեր.
ձեռագրերի նմ#շներ. շշերի փաթեթվածք
թղթից կամ ստվարաթղթից. ց#ցատախտակներ
թղթից
կամ
ստվարաթղթից
հայտարար#թյ#նների համար. թղթե սրբիչներ
ձեռքերի
համար.
թղթե
կոսﬔտիկ
անձեռոցիկներ. թղթից կամ ստվարաթղթից
պիտակներ.
փորագրական
ասեղներ
օֆորտների համար . վիսկոզից թերթեր
փաթեթավորման
համար.
բ#սախեժ
(սոսինձներ) գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար.
կպչ#ն պաստառ
գրասենյակային նպատակների համար. ձկան
սոսինձ.
տոպրակներ
ﬕկրոալիքային
վառարան#մ սն#նդ պատրաստել# համար.
թղթե զտիչներ ս#րճի համար. ձգ#ն (էլաստիկ)
պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար.
ներկանյ#թով
ժապավեններ
տպիչների
համար. թղթե կամ ստվարաթղթե ց#ցանակներ.
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային).
կազմարարական ﬔքենաներ և հարմարանքներ
(գրասենյակային սարքավորանք). կոﬕքսների
գրք#յկներ.
գրասենյակային
թ#ղթ.
վճարագրերի գրք#յկների բռնիչներ. ձողիկներ
տ#շով
գրել#
համար.
թանաքաքարեր
(թանաքապահոց). երաժշտական բացիկներ.
տեղեկագրեր.
փաթեթավորման
օսլայած
նյ#թեր. մոմած թղթեր. անձնագրերի կազﬔր.
գրել# վրձիններ. գրել# պիտ#յքներ. թ#ղթ
պահարանների
արկղերի
համար
(բ#րավետացված կամ ոչ). կրեդիտային
տպված
քարտեր
(ոչ
էլեկտրական).
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ
(գրասենյակային). ս#ան-թ#ղթ (չինական
նկարչ#թյան և գեղագր#թյ#ն համար).
ջնջոցներ գրատախտակի համար. գծագրոցներ
սեղﬕչներով. ց#ցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային.
թղթե
ժապավեններ.
բացառ#թյամբ
արդ#զարդեղենի կամ մազերի զարդերի. կավե
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյ#թեր
նկարիչների
համար).
սեղﬕչներ
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թղթադրաﬓերի համար. հավաքաքարտեր.
բացառ#թյամբ խաղաքարտերի. թղթե կամ
պլաստիկից ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը
փաթեթավորել#
համար.
խոնավ#թյ#նը
կարգավորող
թղթե
կամ
պլաստիկից
թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորել#
համար.
սխալն
#ղղել#
ժապավեններ
(գրասենյակային
ապրանքներ).
ներկերի
արկղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային).
թռ#ցիկներ
(գովազդային
թերթիկներ).
բռնիչներ
փաստաթղթերի
համար
(գրասենյակային պարագաներ). Էջերը պահող
բռնիչներ. մոդելավորել# համար պոլիﬔրային
կավ. մաքրել# բարձիկներ. թղթե կամ
ստվարաթղթե փաթեթավորման (ﬕջադրման,
խծ#ծման) նյ#թեր. թղթե կամ ստվարաթղթե
խծ#ծման նյ#թեր. բանկատոմսեր. ցողվող
կավիճ. տպված կտրոններ.
բրնձաթ#ղթ.
պլաստմասսայե
տոպրակներ
ընտանի
կենդանիների թափոնները հեռացնել# համար.
ճապոնական թ#ղթ (Վասի). սեղանի թղթե
#ղելաթեր. տպագրված նոտաներ. թղթե
բաններներ. տոնական գ#նազարդ թղթե
դրոշակներ. մ#լտիպլիկացիոն ցել#լոիդներ.
թղթե տոպրակներ բժշկական գործիքների
մանրէազերծման համար. անձը հաստատող
փաստաթղթերի բռնիչներ գրասենյակային
պիտ#յքներ. ոլորակներ անձը հաստատող
փաստաթղթերի բռնիչների համար , Ամրակներ
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների
համար գրասենյակային պիտ#յքներ. թ#ղթ
բժշկական զննման սեղանների համար.
ատաﬓաբ#ժական
սկ#տեղների
թղթյա
ծածկեր.
թևքերով
մանկական
թղթյա
կրծկալներ.
թ#ղթ
կտրող
գործիքներ
[գրասենյակային պիտ#յքներ.
դաս 35. օգն#թյ#ն գործարար#թյան
կառավարման
հարցեր#մ.
տվյալներ
գործարարական
գործառն#թյ#նների
մասին.
հայտարար#թյ#նների
փակցն#մ.
ներմ#ծման-արտահանման
գործակալ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ.
լ#սապատճենահանման
ծառայ#թյ#ններ.
աշխատանքի վարձել# գործակալ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ. գրասենյակային սարքերի
և ապարատների վարձ#յթ. հաշվապահական
գրքերի վար#մ. հաշվետվ#թյ#նների կազմ#մ
հաշիﬖերի վերաբերյալ. առևտրային ա#դիտ.
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Խորհրդատվ#թյ#ն
գործարար#թյան
կազմակերպման և կառավարման հարցերով.
խորհրդատվ#թյ#ն
աշխատակիցների
անձնակազմը
կառավարել#
հարցերով.
խորհրդատվ#թյ#ն
գործարար#թյան
կառավարման
հարցերով.
ﬔքենագրման
ծառայ#թյ#ններ. ապրանքների ց#ցադր#մ.
գովազդային նյ#թերի առաք#մ. օգն#թյ#ն
առևտրային
կամ
արդյ#նաբերական
ձեռնարկ#թյ#նների կառավարման հարցեր#մ.
փաստաթղթերի վերարտադր#մ. գովազդային
նյ#թերի նորաց#մ. նմ#շների տարած#մ.
գործարար#թյան
արդյ#նավետ#թյան
փորձաքննական ծառայ#թյ#ններ. աճ#րդային
վաճառք.
շ#կայի
#ս#ﬓասիր#թյ#ն.
առևտրային
գործ#նե#թյան
գնահատ#մ.
հետազոտ#թյ#ններ
գործարար#թյան
ասպարեզ#մ.
գովազդային
նյ#թերի
վարձ#յթ.
խորհրդատվ#թյ#ն
գործարար#թյան
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակ#մ.
գովազդ.
ռադիոգովազդ կոնյ#նկտ#րային
(իրավիճակի, իրադր#թյան) հետազոտ#թյ#ններ. ծառայ#թյ#ններ հասարակական
հարաբեր#թյ#նների
բնագավառ#մ.
սղագրական ծառայ#թյ#ններ. հեռ#ստագովազդ. հաղորդագր#թյ#նների գրառ#մ
(գրասենյակային աշխատանքներ). ց#ցափեղկերի
ձևավոր#մ.
գովազդային
գործակալ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ.
խորհրդատվ#թյ#ն
գործարար#թյան
կառավարման
հարցերով.
մանեկենների
ծառայ#թյ#ններ ապրանքները գովազդել#
կամ խրախ#սե լ# համար. շ#կայագիտական
(մարքեթինգային)
հետազոտ#թյ#ններ.
տվյալների
ավտոմատացված
հիﬓապաշարների
վար#մ.
մասնագիտական
խորհրդատվ#թյ#ն
գործարար#թյան
ասպարեզ#մ. տնտեսական կանխատես#մ.
ց#ցահանդեսների կազմակերպ#մ առևտրային
կամ գովազդային նպատա կներով. գործնական
տեղեկատվ#թյ#ն.
հասարակական
կարծիքի
հետազոտ#մ.
վճարման
փաստաթղթերի
նախապատրաստ#մ.
աշխատակիցների հաստիքների համալր#մ.
ձեռնարկ#թյ#նները
տեղափոխել#
հետ
կապված
ծառայ#թյ#ններ.
տարածքների
վարձակալ#մ գովազդի տեղադրման համար.
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վաճառքի օժանդակ#թյ#ն երրորդ անձանց
համար. քարտ#ղարական ծառայ#թյ#ններ.
հարկային
հայտարարագրերի
կազմ#մ.
հեռախոսազանգերին
պատասխանել#
ծառայ#թյ#ններ բացակայող բաժանորդների
համար.
տեքստի
մշակ#մ.
լրագրերի
բաժանորդագր#թյան
կազմակերպ#մ
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով.
հյ#րանոցային գործ#նե#թյան կառավար#մ.
ստեղծագործների
և
կատարողների
գործերի
կառավար#մ.
տեղեկատվ#թյան
հավաք#մ
տվյալների
համակարգչային
հիﬓապաշարներ#մ.
տեղեկատվ#թյան
կանոնակարգ#մ տվյալների համակարգչային
հիﬓապաշարներ#մ.
առևտրական
ց#ցահանդեսների
կազմակերպ#մ
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
լ#սապատճենահանող
սարքավորման
վարձ#յթ.
ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային ցանց#մ. մատակարարման
ծառայ#թյ#ններ երրորդ անձանց համար
(ապրանքների գն#մ և ձեռնարկատերերին
ապրանքներով ապահով#մ). տեղեկատվ#թյան
որոն#մ համակարգչային ֆայլեր#մ երրորդ
անձանց համար. գովազդային ժամանակի
վարձ#յթ զանգվածային տեղեկատվ#թյան
բոլոր ﬕջոցներ#մ. մամ#լի տես#թյ#ն. առևտրի
ավտոմատների վարձ#յթ.
հոգեբանական
տեստավոր#մ աշխատողներ ընտրելիս. գների
հաﬔմատման ծառայ#թյ#ններ. մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ց#ցադր#մ
բոլոր
լրատվաﬕջոցներով.
առևտրային
տեղեկատվ#թյ#ն
և
խորհ#րդներ սպառողներին ապրանքների
և ծառայ#թյ#նների ընտր#թյան հարց#մ.
հեռահաղորդակցական
ծառայ#թյ#նների
բաժանորդագր#մ
երրորդ
անձանց
համար. գնման պատվերների մշակման
գործընթացների կառավար#մ. ապրանքների և
ծառայ#թյ#նների լիցենզիաների առևտրային
(կոﬔրցիոն) կառավար#մ երրորդ անձանց
համար. ենթակապալառ#ի ծառայ#թյ#ններ
(առևտրային
(կոﬔրցիոն)
օգն#թյ#ն.
հաշիﬖերի ապրանքագրերի տրամադր#մ.
գովազդային
տեքստերի
խմբագր#մ.
վիճակագրական տվյալների հավաք#մ և
տրամադր#մ.
գովազդի
մանրակերտ#մ.
երաշխավորների
որոն#մ.
որաձև#թյան
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ց#ցադր#թյան կազմակերպ#մ գովազդային
նպատակներով.
գովազդային
ֆիլﬔրի
արտադր#թյ#ն. մարզիկների գործ#նե#թյան
կառավար#մ. մարքեթինգ (շ#կայավար#մ).
հեռ#ստամարքեթինգի
ծառայ#թյ#ններ.
դեղագործական,
անասնաբ#ժական
և
հիգիենիկ պատրաստ#կների և բժշկական
պարագաների
մանրածախ
վաճառք.
վաճառասեղանների
վարձ#յթ.
վաճառքի
ց#ցափեղկերի
(ստենդների)
վարձ#յթ.
գործարար և առևտրային հարաբեր#թյ#նների
ոլորտներ#մ տեղեկատվ#թյան տրամադր#մ.
վաճառքի
օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալաց#մ. վեբկայքերի
երթևեկի
օպտիմալաց#մ.
գովազդային
ծառայ#թյ#ններ. վճարել ﬔկ
կտտոցովե.
առևտրային ﬕջնորդ#թյ#ն (ծառայ#թյ#ն).
արտահաստիքային աշխատողների գործ#նե#թյան
կառավար#մ.
առևտրային
գործարքների համաձայնեց#մ և կնք#մ երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիﬓապաշարներ#մ տվյալների
նորաց#մ
և պահ#մ. շինարարական նախագծերի
համար առևտրային (կոﬔրցիոն) նախագծերի
կառավար#մ. գործարար տեղեկատվ#թյան
տրամադր#մ վեբկայքերի ﬕջոցով . առցանց
վաճառատեղի տրամադր#մ գնողներին և
ապրանքներ և ծառայ#թյ#ններ վաճառողներին.
գովազդային նյ#թերի ձևավոր#մ. արտաքին
վարչական կառավար#մ ընկեր#թյ#նների
համար.
հարկային
հայտարարագրեր
ներկայացնել#
ծառայ#թյ#ններ. ծախսերը
փոխհատ#ցող
ծրագրերի
առևտրային
(կոﬔրցիոն) կառավար#մ երրորդ անձանց
համար. գովազդային վահանակների վարձ#յթ.
կենսագրական տվյալների գր#մ այլ անձանց
համար.
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով
վեբկայքերի
ցանկի
տրամադր#մ. հաճախ ճանապարհորդողների
ծրագրերի
կառավար#մ.
հանդիպ#ﬓերը
ծրագրել# ծառայ#թյ#ններ (գրասենյակային
գործառ#յթներ).
հանդիպ#ﬓերի
մասին
հիշեցնել# ծառայ#թյ#ններ (գրասենյակային
գործառ#յթներ).
սպառողների
հավատարմ#թյան
ծրագրերի
կառավար#մ.
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմ#մ.
տվյալների և գրավոր հաղորդագր#թյ#նների
գրանց#մ.
գրանցամատյանների
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տեղեկատվ#թյան թարմաց#մ և պահ#մ.
տեղեկատվական ցանկի կազմ#մ առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման
կարիք #նեցող ձեռնարկատերերի ընտր#թյան
հարց#մ
բիզնես
ծառայ#թյ#ններ.
հեռ#ստախան#թների ծրագրերի
արտադր#թյ#ն.
հասարակ#թյան հետ
հաղորդակցման
ռազմավար#թյան
վերաբերյալ խորհրդատվ#թյ#ն. խորհրդատվ#թյ#ն
գովազդային
հաղորդակց#թյան ռազմավար#թյան
վերաբերյալ.
գործարար
պայմանագրերի
համաձայնեց#մ
երրորդ
անձանց համար. սպորտային ﬕջոցառ#ﬓերի
հովանավորմամբ
ապրանքների
և
ծառայ#թյ#նների
խթան#մ.
մրցակցային
հետախ#զական ծառայ#թյ#ններ. շ#կայի
հետախ#զական ծառայ#թյ#ններ. ֆինանսական ա#դիտ. թվային երաժշտ#թյան
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց
ծառայ#թյ#ններ.
հնչյ#նային
ֆայլերի
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց
ծառայ#թյ#ններ.
նախապես
գրառված
երաժշտ#թյան և ֆիլﬔրի ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայ#թյ#ններ.
դեղագործական,
անասնաբ#ժական
և
հիգիենիկ պատրաստ#կների և բժշկական
պարագաների ﬔծածախ վաճառք. նվերների
ցանկի
գրանցման
ծառայ#թյ#ններ.
թիրախային մարքեթինգ (շ#կայավար#մ).
գործարար#թյան ժամանակավոր կառավար#մ.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
ﬕջոցով արվեստի գործերի մանրածախ
վաճառք.
վարչական
օժանդակ#թյ#ն
մրց#յթի հայտերի վերաբերյալ. մարքեթինգ
(շ#կայավար#մ) ծրագրային ապահովման
հրապարակման շրջանակներ#մ.
դաս 36. ապահովագր#թյ#ն դժբախտ
պատահարներից.
տարաժամկետ
մարման
վարկեր,
ապահովագր#թյան
վիճակագիրների
ծառայ#թյ#ններ.
անշարժ
գ#յքի
վարձակալ#թյ#ն.
ﬕջնորդային
գործ#նե#թյ#ն.
վարկային
գործակալ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ.
անշարժ գ#յքի հետ կապված գործառն#թյ#ններ
իրականացնող
գործակալ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ.
ﬕջնորդ#թյ#ն անշարժ գ#յքի հետ կապված
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գործառն#թյ#ններ#մ.
պարտքերի բռնագանձման
գործակալ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ. ապահովագրման ﬕջնորդ#թյ#ն.
մաքսային
ﬕջնորդների
(բրոքերների)
ֆինանսական
ծառայ#թյ#ններ.
ապահովագր#թյ#ն. բանկային ծառայ#թյ#ններ.
անշարժ գ#յքի գնահատ#մ. բարեգործական
ﬕջոցների հավաքագր#մ.
փոխադարձ
հիﬓադրաﬓերի
հիﬓադր#մ.
կապիտալ
ներդր#ﬓեր.
երաշխավոր#թյ#ն.
դրաﬕ
փոխանակ#մ, ճամփորդական վճարագրերի
թողարկ#մ.
ֆինանսական
հաշվանց#մ
(քլիրինգ).
պահպան#մ
անկիզելի
պահարաններ#մ.
դրամահավաքների
կազմակերպ#մ. փոխառ#թյ#նների տրամադր#մ
(ֆինանսավոր#մ).
հարկային
փորձաքնն#թյ#ն.
ֆինանսական
գնահատ#ﬓեր
(ապահովագր#թյ#ն,
բանկային
գործառն#թյ#ններ,
անշարժ
գ#յք).
ֆակտորինգ.
խնամակալական
ծառայ#թյ#ններ. ֆինանսավոր#մ. ֆինանսական
կառավար#մ.
փոխատվ#թյան
տրամադր#մ գրավի դիմաց. անշարժ գ#յքի
կառավար#մ. բնակելի ֆոնդի կառավար#մ.
ապահովագր#թյ#ն հրդեհից. բնակարանների
վարձակալ#թյ#ն.
ֆերմաների և գյ#ղատնտեսական ձեռնարկ#թյ#նների վարձակալ#թյ#ն. առողջ#թյան ապահովագր#թյ#ն.
ապահովագր#թյ#ն դժբախտ պատահարներից
ծով#մ. հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր.
ֆինանսական վարձակալ#թյ#ն. բորսայական
ﬕջնորդ#թյ#ն. կյանքի ապահովագր#թյ#ն.
բնակարանային բյ#րոների ծառայ#թյ#ններ
(անշարժ գ#յք). ֆինանսական վերլ#ծ#թյ#ն.
հնարժեք
իրերի
գնահատ#մ.
արվեստի
ստեղծագործ#թյ#նների
գնահատ#մ.
վճարագրերի
իսկ#թյան
ստ#գ#մ.
խորհրդատվ#թյ#ն ֆինանսական հարցերով,
խորհրդատվ#թյ#ն
ապահովագր#թյան
հարցերով,սպասարկ#մ վարկային քարտերով.
սպասարկ#մ դեբետ քարտերով. դրամական
ﬕջոցների
փոխանց#մ
էլեկտրոնային
հաշվարկների համակարգով. ֆինանսական
տեղեկատվ#թյ#ն. տեղեկատվ#թյ#ն ապահովագր#թյան
հարցերով.
թանկարժեք
իրերի
գնահատ#մ.
դրամագիտական
իրերի
գնահատ#մ.
վարձակալական
վճարների
գանձ#մ.
դրոշմանիշների
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գնահատ#մ.
արժեթղթերի
թողարկ#մ.
արժեքավոր
իրերի
պահպան#թյ#ն.
բորսայական
գնանշ#ﬓեր.
վարկային
քարտերի
թողարկ#մ.
գրասենյակների
վարձակալ#թյ#ն
(անշարժ
գ#յք).
կենսաթոշակների վճարման ծառայ#թյ#ններ.
ֆինանսական հովանավոր#թյ#ն. բանկային
գործառն#թյ#նների առցանց իրականաց#մ.
առևտրաարդյ#նաբերական գործ#նե#թյան
լ#ծարք
(ֆինանսական
ծառայ#թյ#ններ).
վերանորոգման
արժեքի
ֆինանսական
գնահատ#մ.
ածխածնային
վարկեր
իրականացնել# ﬕջնորդ#թյ#ն. անտառի
ֆինանսական գնահատ#մ. բրդի ֆինանսական
գնահատ#մ. վարկավոր#մ գրավի դիմաց.
պահեստային (ապահովագրական) ֆոնդերի
ծառայ#թյ#ններ,
ﬕջնորդային
ծառայ#թյ#ններ,
խորհրդատվ#թյ#ն
պարտքի
հետ կապված հարցերով. շինարարական
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպ#մ.
ֆինանսական տեղեկատվ#թյան տրամադր#մ
վեբ-կայքերի
ﬕջոցով.
փոխհատ#ցման
վճարների
ֆինանսական
կառավար#մ
այլ
անձանց
համար.
հիﬓադրաﬓերի
տեղաբաշխ#մ. ﬕջնորդական գործարքներ
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի
հետ, ակ#մբային քարտեր օգտագործել#
ﬕջոցով
զեղչերի
տրամադր#մ
երրորդ
անձանց. պայմանական ազատվածների համար
երաշխավորման ծառայ#թյ#ններ. տարբեր
մասնագետների համատեղ աշխատանքի համար
գրասենյակների
վարձ#յթ.
ֆինանսական
գնահատ#մ մրց#յթի հայտերի վերաբերյալ.
նավթի, գազի և հանքարդյ#նաբեր#թյան
ոլորտներին վերաբերող զարգացման ծախսերի
ֆինանսական գնահատ#ﬓեր. ֆինանսական
հետազոտ#թյ#ններ.
դաս
38.
ռադիոհեռարձակ#մ.
հաղորդագր#թյ#նների
փոխանց#մ.
հեռ#ստահեռարձակ#մ.
հեռագրերի
հաղորդ#մ.
հեռագրակապ
տրամադրել#
ծառայ#թյ#ններ.
հեռագրակապ.
հեռախոսակապ
տրամադրել#
ծառայ#թյ#ններ.
հեռախոսակապ.
բաժանորդային
հեռագրակապի
(տելեքսի)
ծառայ#թյ#ններ.
լրատվական
գործակալ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ.
մալ#խային
հեռ#ստահեռարձակ#մ.
ռադիոհեռախոսակապ.
համակարգչային
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տերﬕնալներով
իրագործվող
կապ.
համակարգչի ﬕջոցով հաղորդագր#թյ#նների
և պատկերների փոխանց#մ. էլեկտրոնային
նամակների
հաղորդ#մ.
ֆաքսիﬕլային
կապ.
տեղեկատվ#թյ#ն
հեռակապի
վերաբերյալ.
փեյջինգային
ծառայ#թյ#ն
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային
կապի
այլ
ﬕջոցների
օգտագործմամբ).
հաղորդագր#թյ#նների
փոխանցման
ապարատ#րայի վարձ#յթ. օպտիկաթելքային
կապ. ֆաքսիﬕլային ապարատների վարձ#յթ.
մոդեﬓերի վարձ#յթ. հեռահաղորդակցական
կապի սարքավորման վարձ#յթ. հեռախոսային
ապարատների
վարձ#յթ.
արբանյակային
կապ. հաղորդագր#թյ#նների էլեկտրոնային
տախտակ
(հեռահաղորդակցական
ծառայ#թյ#ններ),
Ինտերնետին
հեռահաղորդակցական
ﬕացման
ապահով#մ.
հեռահաղորդակցական
ﬕաց#ﬓերի
և
երթ#ղավորման
ծառայ#թյ#ններ.
հեռակոնֆերանսներ.
ինտերնետ
մ#տքի
ապահով#մ. համացանցի հասանելի#թյան
ժամանակի վարձ#յթ. հեռ#ստախան#թների
ծառայ#թյ#ններ
տրամադրող
հեռահաղորդակցական կապ#ղիների ապահով#մ.
Ինտերնետ#մ բանավեճային համաժողոﬖերի
հասանելի#թյան
ապահով#մ,
Տվյալների
հիﬓապաշար մ#տքի ապահով#մ. ձայնային
փոստի ծառայ#թյ#ններ. շնորհավորական
բացիկների առցանց փոխանց#մ. թվային
ֆայլերի հաղորդ#մ. անլար հեռարձակ#մ.
տեսակոնֆերանսների
համար
կապի
ծառայ#թյ#նների
տրամադր#մ.
առցանց
համաժողոﬖերի ապահով#մ. տրամադր#մ.
տվյալների հոսքի փոխանց#մ. ռադիոկապ.
տեսահաղորդ#մ ըստ պահանջի.
դաս
39.
ճանապարհորդների
#ղեկց#մ. խﬔլ# ջրի մատակարար#մ.
ավիափոխադր#ﬓեր.
սանիտարական
փոխադր#ﬓեր.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
քարշակ#մ
ﬖասվածքի
դեպք#մ.
ավտոﬔքենաների
վարձ#յթ.
ավտոմոբիլային
փոխադր#ﬓեր.
ավտոբ#սային
փոխադր#ﬓեր.
զբոսանավերի
ծառայ#թյ#ններ.
ջրային
տրանսպորտի վարձ#յթ. սառցահատային
ծառայ#թյ#ն. փոխադր#ﬓեր բեռնատար
ավտոտրանսպորտով.
նավերը
փրկել#
ծառայ#թյ#ններ. փոխադր#մ լիխտերներով.
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փոխադր#ﬓեր
սայլային
տրանսպորտով.
երկաթ#ղային
փոխադր#ﬓեր.
ձիերի
վարձ#յթ. փաթեթավորված բեռների առաք#մ.
բեռների
տեղափոխ#մ.
ապրանքների
կշռաբաշխ#մ. ծովային բեռնափոխադր#ﬓերի
ﬕջնորդ#թյ#ն. կր#իզների կազմակերպ#մ.
տրանսպորտային
ծառայ#թյ#ններ
զբոսաշրջիկների
համար.
բեռնաթափման
աշխատանքներ.
ապրանքների
առաք#մ.
ապրանքների պահպան#թյ#ն. ջրաբաշխ#մ.
էլեկտրաէներգիայի բաշխ#մ. ջրանցքների
ջրարգելակների կառավար#մ. ավտոմոբիլների
կայանատեղերի
ծառայ#թյ#ններ.
ապրանքների պահպան#թյ#ն պահեստներ#մ.
պահեստների
վարձ#յթ.
փոխադր#մ
լաստանավերով.
փոխադր#ﬓեր գետային
տրանսպորտով. նավավարձ (ապրանքների
փոխադր#մ նավերով). նավավարձակալ#մ,
Ավտոտնակների
վարձ#յթ.
փոխադր#մ
խողովակաշարով.
ավտոտրանսպորտի
համար կայանատեղի վարձ#յթ. սառնոցների
վարձ#յթ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
վարձ#յթ.
երկաթ#ղային
գնացքակազﬕ
(վագոնների) վարձ#յթ. վագոնների վարձ#յթ.
կահ#յքի
փոխադր#մ.
տրանսպորտային
ծառայ#թյ#ններ.
փոխադր#ﬓեր
ջրային
տրանսպորտով.
ճանապարհորդական
շրջագայ#թյ#նների համար փոխադր#ﬓերի
կազմակերպ#մ. #ղևորային փոխադր#ﬓեր.
նավատարի ծառայ#թյ#ններ. քարշակ#մ.
խորտակված
նավերի
վերհան#մ.
ճանապարհորդ#թյ#նների
տոմսերի
ամրագր#մ.
#նեցվածքի
փրկ#թյան
ծառայ#թյ#ններ.
տաքսի
ծառայ#թյ#ն.
տրամվայով
փոխադր#ﬓեր.
բեռների
առաք#մ.
ծովային
փոխադր#ﬓեր.
զրահապատ տրանսպորտով փոխադր#ﬓեր.
ճանապարհորդների փոխադր#մ. թափոնների
փոխադր#մ և պահ#մ. փոխադր#մ տեղից-տեղ
տեղափոխվելիս. նավակների պահպան#թյ#ն.
ﬕջնորդ#թյ#ն
նավավարձակալման
դեպք#մ. ﬕջնորդ#թյ#ն փոխադր#ﬓերի
դեպք#մ.
վարորդների
ծառայ#թյ#ններ.
ս#րհանդակային
ծառայ#թյ#ններ
(նամակների կամ ապրանքների առաք#մ.
տեղեկատվ#թյ#ն
պահեստներ#մ
ապրանքների պահպան#թյան հարցերով.
տեղեկատվ#թյ#ն փոխադր#ﬓերի հարցերով.
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ջրաս#զակի զանգերի վարձ#յթ. ջրաս#զակի
ս#զազգեստների վարձ#յթ. ապրանքների
պահպանման
բեռնարկղերի
վարձ#յթ.
տրանսպորտային ﬕջոցների համար փակ
կայանատեղերի վարձ#յթ. փրկարարական
գործող#թյ#ններ
(տրանսպորտ).
տրանսպորտային ﬕջոցների ամրագր#մ.
ճանապարհորդ#թյ#նների
ամրագր#մ.
ստորջրյա փրկարարական աշխատանքներ.
ապրանքների փաթեթավոր#մ. փոստային
առաք#մ.
թերթերի
առաք#մ.
փոստով
պատվիրված
ապրանքների
առաք#մ.
էներգիայի
բաշխ#մ.
մրցարշավի
ավտոմոբիլների վարձ#յթ. անդամալ#յծների
բազկաթոռների վարձ#յթ. նավահանգստային
բեռնորդների աշխատանքներ. տվյալների կամ
փաստաթղթերի պահպան#մ էլեկտրոնային
սարքեր#մ. հրթիռների արձակ#մ երրորդ
անձանց
համար.
ծաղիկների
առաք#մ.
նամակագր#թյան
նախավճար#մ.
տեղեկատվ#թյ#ն երթևեկ#թյան վերաբերյալ.
սառցախցիկների
վարձ#յթ.
շշալցման
ծառայ#թյ#ններ. տրանսպորտի լոգիստիկա.
թռչող
սարքերի
վարձ#յթ.
փոխադր#մ
բեռնանավերով. ավտոբ#սների վարձ#յթ.
թռչող
սարքերի
շարժիչների
վարձ#յթ.
թանկարժեք իրերի փոխադր#մ հսկող#թյան
ներքո.
նավագնացական
համակարգերի
վարձ#յթ. ճանապարհորդ#թյան երթ#ղ#
վերաբերյալ տեղեկատվ#թյան տրամադր#մ.
տրակտորների վարձ#յթ. երկրորդային հ#մքի
հավաք#մ տրանսպորտ. գին# էլեկտրական
պահարանների վարձ#յթ. բանկոմատների
համալր#մ կանխիկ դրամով. քարշերինգի
ծառայ#թյ#ններ.
դաս 41. ակադեﬕաներ (#ս#ց#մ).
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների
ծառայ#թյ#ններ.
զվարճ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ. կենդանիների վարժեց#մ.
կինեմատոգրաֆիական
սարքավոր#ﬓերի
վարձ#յթ. զվարճ#թյ#նների կազմակերպ#մ
հյ#րերի
համար.
կինոստ#դիաների
ծառայ#թյ#ններ. կրկեսային կատար#ﬓերի
ներկայաց#մ. մրց#յթների կազմակերպ#մ
(#ս#ﬓական կամ զվարճալի). հեռակա
#ս#ց#մ. ֆիզիկական դաստիարակ#թյ#ն.
դեկորացիաների վարձ#յթ շո#- ծրագրերի
համար. հանգստի օբյեկտների տրամադր#մ.
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զվարճալի
ռադիոհաղորդ#ﬓեր.
տեքստային
նյ#թերի
հրապարակ#մ.
բացառ#թյամբ
գովազդային
նյ#թերի.
կրթադաստիարակչական
ծառայ#թյ#ններ.
ձայնագր#թյ#նների
վարձակալ#թյ#ն.
կինոֆիլﬔրի
վարձ#յթ.
կինոֆիլﬔրի
արտադր#թյ#ն. բացառ#թյամբ գովազդային
հոլովակների. մարﬓամարզ#թյան #ս#ց#մ.
գրքերը դ#րս տալ# հնարավոր#թյամբ
գրադարանների
ծառայ#թյ#ններ.
գրքերի
հրատարակ#մ
ռադիո
և
հեռ#ստատեսային ընդ#նիչների վարձ#յթ.
ռադիո
և
հեռ#ստատեսային
ծրագրերի
մոնտաժ#մ. վարյետեների ներկայաց#ﬓեր
երաժշտասրահների
ներկայաց#ﬓեր.
նվագախմբերի
ծառայ#թյ#ններ.
թատերական
ներկայաց#ﬓեր.
շ#ների
արտադր#թյ#ն. Հեռ#ստատեսային զվարճալի
հաղորդ#ﬓեր. թատերական դեկորացիաների
վարձ#յթ.
կենդանաբանական
այգիների
ծառայ#թյ#ններ.
սպորտային
սարքերի
տրամադր#մ.
նկարիչներին
մոդելներ
տրամադրող
գործակալ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ. շարժական գրադարանների
ծառայ#թյ#ններ.
խաղատների
ծառայ#թյ#ններ
(խաղեր).
ակ#մբների
ծառայ#թյ#ններ
(զվարճ#թյ#ն
կամ
կրթ#թյ#ն). կոլոքվի#ﬓերի կազմակերպ#մ և
անցկաց#մ. կոնֆերանսների կազմակերպ#մ
և անցկաց#մ. վեհաժողոﬖերի (կոնգրեսների)
կազմակերպ#մ և անցկաց#մ. դիսկոտեկների
ծառայ#թյ#ններ.
տեղեկատվ#թյ#ն
կրթ#թյան
հարցերով.
քնն#թյ#նների
անցկաց#մ. տեղեկատվ#թյ#ն զվարճ#թյան
հարցերով. ծ#ցահանդեսների կազմակերպ#մ
մշակ#թային կամ կրթ#թյան նպատակներով.
մոլեխաղերի
ոլորտ#մ
ծառայ#թյ#ններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադր#մ. առողջ#թյան
ակ#մբների ծառայ#թյ#ններ (առողջարար և
ֆիթնեսմարզ#ﬓեր). հանգստի ճամբարների
ծառայ#թյ#ններ
(զվարճ#թյ#ններ).
թատերականացված
ներկայաց#ﬓեր.
կինոթատրոնների
ծառայ#թյ#նների
տրամադր#մ. մանկապարտեզներ (կրթ#թյ#ն).
սպորտային
մրց#ﬓերի
կազմակերպ#մ.
ժամանցային
հանդիպ#ﬓերի
ծրագրերի
կազմ#մ.
գործնական
հմտ#թյ#նների
#ս#ց#մ (ց#ցադր#թյ#ն). թանգարանների
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ծառայ#թյ#ններ
(շնորհանդեսներ,
ց#ցահանդեսներ).
ձայնագր#թյ#նների
ստ#դիաների
ծառայ#թյ#ններ.
տեղեկատվ#թյ#ն
հանգստի
հարցերով.
ստորջրյա ս#զման հանդերձանքի վարձ#յթ.
սպորտային
սաքավոր#ﬓերի
վարձ#յթ.
բացառ#թյամբ տրանսպորտային ﬕջոցների
մարզադաշտերի
սարքավոր#ﬓերի
վարձ#յթ.
տեսամագնիտոֆոնների
վարձ#յթ.
տեսաֆիլﬔրի
վարձ#յթ.
սեﬕնարների կազմակերպ#մ և անցկաց#մ.
սպորտային ճամբարների ծառայ#թյ#ններ.
գիտաժողոﬖերի
(սիմպոզի#ﬓերի)
կազմակերպ#մ և անցկաց#մ. սպորտային
ﬕջոցառ#ﬓերի ժամկետների պլանավոր#մ.
կրթ#թյան գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց
դասերի
կազմակերպ#մ
և
անցկաց#մ
(#ս#ց#մ).
գեղեցկ#թյան
մրց#յթների
կազմակերպ#մ.
ներկայաց#ﬓերի
տոմսերի
ամրագր#մ.
կրկնօրինակ#մ.
կրոնական
կրթ#թյ#ն.
վիճակախաղերի
կազմակերպ#մ.
պարահանդեսների
կազմակերպ#մ.
ներկայաց#ﬓերի
կազմակերպ#մ
(իմպրեսարիոների
ծառայ#թյ#ններ).
խաղադահլիճների
ծառայ#թյ#նների տրամադր#մ. ձայնային
սարքավոր#ﬓերի
վարձակալ#թյ#ն.
լ#սավորման
սարքերի
վարձ#յթ
թատրոնների կամ հեռ#ստաստ#դիաների
համար.
թենիսի
կորտերի
վարձ#յթ.
տեսախցիկների
վարձ#յթ.
սցենարներ
գրել# ծառայ#թյ#ններ.
բացառ#թյամբ
գովազդայինից.
տեսագր#թյ#նների
մոնտաժ#մ. գրքերի և պարբերականների
առցանց հրապարակ#մ. հրապարակ#ﬓեր
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական
համակարգերի
օգն#թյամբ.
ենթագրերի
կատար#մ. համակարգչային ցանցերի կողﬕց
տրամադրվող
ծառայ#թյ#ններ
առցանց
խաղերի ոլորտ#մ. կարաոկե ծառայ#թյ#ններ.
երաժշտ#թյան
ստեղծագործ#մ.
գիշերային
ակ#մբ-սրճարանների
ծառայ#թյ#ններ (զվարճ#թյ#ններ). առցանց
ապահով#մ ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային
հրապարակ#ﬓերով.
լ#սանկարչական
ռեպորտաժներ.
լ#սանկարչ#թյ#ն.
մասնագիտական
կողﬓորոշ#մ
(խորհ#րդներ կրթ#թյան կամ #ս#ցման
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հարցերով).
նոր#թյ#նների ծառայ#թյ#ն.
թարգմանիչների
ծառայ#թյ#ններ.
թարգման#թյ#ն ժեստերի լեզվից. տեսագր#մ.
ﬕկրոֆիլﬔրի ստեղծ#մ. տոմսերի բաշխման
ծառայ#թյ#ններ
(զվարճանք,
ժամանց).
տեքստերի
խմբագր#մ.
հաﬔրգների
կազմակերպ#մ և անցկաց#մ. գեղագիրների
ծառայ#թյ#ններ.
հրապարակ#ﬓերի
մանրակերտ#մ.
բացառ#թյամբ
գովազդայինների.
նորաձև#թյան
ց#ցադր#թյան
կազմակերպ#մ
ժամանցի
նպատակով. մարզիչների. դաս#ս#յցների
ծառայ#թյ#ններ
(#ս#ց#մ).
սպորտային
հրապարակների վարձ#յթ. դիսկ-ժոկեյների
ծառայ#թյ#ններ. բանավոր թարգմանողների
ծառայ#թյ#ններ. անհատական մարզիչների
ծառայ#թյ#ններ. ֆիթնես-դասերի անցկաց#մ.
մասնագիտական
վերապատրաստ#մ.
երաժշտական
արտադրանքի
թողարկ#մ.
խաղալիքների
վարձ#յթ.
խաղասարքերի
վարձ#յթ. դպրոցների կողﬕց մատ#ցվող
կրթական
ծառայ#թյ#ններ.
ոչ
բեռնելի
երաժշտ#թյան առցանց տրամադր#մ. ոչ
բեռնելի տեսանյ#թերի առցանց տրամադր#մ.
կրկն#ս#յցի
ծառայ#թյ#ններ.
կրթական
ոչ վիրտ#ալ ֆոր#ﬓերի կազմակերպ#մ և
անցկաց#մ. երգահանների ծառայ#թյ#ններ.
հեռ#ստատեսային
և
կինոսցենարների
գր#մ. զբոսավարի (գիդի) ծառայ#թյ#ններ.
սիմ#լյատորի ﬕջոցով մատ#ցվող #ս#ց#մ.
չբեռնվող ֆիլﬔրի տրամադր#մ. տեսանյ#թ
ըստ պահանջիե ծառայ#թյան ﬕջոցով.
չբեռնվող
հեռ#ստատեսային
ծրագրերի
տրամադր#մ. տեսանյ#թ ըստ պահ անջիե
ծառայ#թյան ﬕջոցով. սադո (ճապոնական
թեյի ծիսակարգի #ս#ց#մ). այկիդոյի #ս#ց#մ.
արվեստի ստեղծագործ#թյ#նների վարձ#յթ.
սենյակային
ակվարի#ﬓերի
վարձ#յթ.
լեռնային
զբոսաշրջ#թյան
իրականաց#մ
և
առաջնորդ#մ.
զգեստավորված
դիմակահանդեսների
կազմակերպ#մ
զվարճ#թյ#նների
համար.
գեղարվեստի
պատկերասրահների կողﬕց ներկայացվող
մշակ#թային. կրթական կամ ժամանցային
ծառայ#թյ#ննե.
դաս
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(հյ#րանոցներ#մ, պանսիոններ#մ) զբաղվող
գործակալ#թյ#ններ.
սննդամթերքի
պատրաստ#մ.
առաք#մ,
մատ#ց#մ
և
սեղանի
ձևավոր#մ
(քեյթրինգ).
ծերանոցների
ծառայ#թյ#ններ.
սրճարանների
ծառայ#թյ#ններ.
նախաճաշարանների
ծառայ#թյ#ններ.
քեմպինգների
ծառայ#թյ#ններ.
ճաշարանների
ծառայ#թյ#ններ
հիﬓարկներ#մ
կամ
#ս#ﬓական
հաստատ#թյ#ններ#մ.
ժամանակավոր
բնակատեղերի վարձակալ#մ. պանսիոնների
ծառայ#թյ#ններ. զբոսաշրջիկների համար
տների
ծառայ#թյ#ններ.
հյ#րանոցների
ծառայ#թյ#ններ.
մանկամս#րների
ծառայ#թյ#ններ.
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ.
տեղերի
ամրագր#մ
պանսիոններ#մ.
տեղերի
ամրագր#մ
հյ#րանոցներ#մ.
ինքնասպասարկման
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ.
խորտկարանների
ծառայ#թյ#ններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի
ծառայ#թյ#ններ.
հանգստի
ճամբարների
ծառայ#թյ#ններ (կացարանի տրամադր#մ).
շարժական շին#թյ#նների վարձ#յթ. տեղերի
ամրագր#մ
ժամանակավոր
բնակ#թյան
համար. մոթելների ծառայ#թյ#ններ. կահ#յքի.
սեղանի
սպիտակեղենի
և
ամանեղենի
վարձ#յթ.
սենյակների.
դահլիճների
վարձակալ#մ հավաքների համար. վրանների
վարձ#յթ. խոհանոցային սարքերի վարձ#յթ.
խﬔլ# ջրի բաշխիչ սարքերի վարձ#յթ.
լ#սավորող սարքերի վարձ#յթ. մթերքից
խոհարարական
արձանիկների
ստեղծ#մ.
ժամանակավոր
բնակեցման
համար
ընդ#նարանների
ծառայ#թյ#ններ
(ժամ
անման և ﬔկնման կառավար#մ). վաշոկ#
ռեստորանների ծառայ#թյ#ննե. #դոնե և
սոբաե ռեստորանների ծառայ#թյ#ններ:
____________________

(210) 20192474
(220) 03.12.2019
(730) «Ագրոբիզնեսի հետազոտ#թյ#նների և
կրթ#թյան ﬕջազգային կենտրոն» հիﬓադրամ,
Երևան, Տերյան 74, AM
(540)
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և
կրթ9թյան
ﬕջազգային
կենտրոն»
հիﬓադրամ, Երևան, Տերյան 74, AM
(540)
(511)
դաս 9. գիտական. հետազոտական.
նավագնացական.
երկրաբաշխական.
լ#սանկարչական.
կինոնկարահանման.
տեսալսողական.
օպտիկական.
կշռման.
չափման. ազդանշանման. հայտնաբերման.
փորձարկման.
զբբման.
փրկարարական
և
#ս#ցման
սարքեր
և
գործիքներ.
էլեկտրական#թյան
բաշխման
կամ
սպառման կարգավորման կամ վերահսկման.
հաղորդման.
ﬕացման.
փոխակերպման.
կ#տակման սարքեր և գործիքներ. ձայնի.
պատկերի կամ տեղեկատվ#թյան գրառման.
հաղորդման. վերարտադրման կամ մշակման
սարքեր և գործիքներ. գրառված և ներբեռնվող
տեղեկակիրներ. համակարգչային ծրագրային
ապահով#մ.
թվային
կամ
անալոգային
տեղեկատվ#թյան գրառման և պահպանման
դատարկ տեղեկակաիրներ. կանխավճարով
աշխատող
ապարատների
ﬔխանիզﬓեր.
դրամարկղային ապարատներ. հաշվիչ սարքեր.
համակարգիչներ և համակարգիչներին կից
սարքեր. ս#զազգեստներ. ջրաս#զակների
դիմապանակներ.
ականջախցաններ.
քթասեղﬕչներ ջրաս#զակների և լողորդների
համար.
ջրաս#զակների
ձեռնոցներ.
շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի
համար. կրակմարիչներ.
դաս 41. կրթ#թյ#ն (դաստիարակ#թյ#ն.
#ս#ց#մ).
#ս#ﬓական
գործընթացի
ապահով#մ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայ#թյ#ններ և դրանց հետ կապված
հետազոտ#թյ#ններ
և
մշակ#ﬓեր.
արդյ#նաբերական
վերլ#ծ#ﬓերի
և
արդյ#նաբերական
հետազոտ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ.
համակարգչային
ապարատների և ծրագրային ապահովման
մշակ#մ և զարգաց#մ:
____________________

(210) 20192475
(220) 03.12.2019
(730) «Ագրոբիզնեսի հետազոտ9թյ9նների

(511)
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված
գյ#ղատնտեսական.
ակվակ#լտ#րական.
այգեգործական և անտառային մթերքներ.
չմշակված կամ չվերամշակված հացահատիկ
և սերﬔր. թարմ մրգեր. բանջարեղեն և
թարմ խոտաբ#յսեր. բնական բ#յսեր և
ծաղիկներ. սոխ#կներ. տնկիներ և սերﬔր.
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ
կենդանիների համար. ածիկ.
դաս 41. կրթ#թյ#ն (դաստիարակ#թյ#ն.
#ս#ց#մ).
#ս#ﬓական
գործընթացի
ապահով#մ.
դաս 44. բժշկական ծառայ#թյ#ններ.
անասնաբ#ժական
ծառայ#թյ#ններ.
կենդանիների
և
մարդկանց
հիգիենիկ
և
կոսﬔտիկական
ծառայ#թյ#ններ.
գյ#ղատնտեսական.
այգեգործական
ծառայ#թյ#ններ:
____________________

(210) 20192484
(220) 04.12.2019
(730) «Պրեﬕ9մ մոթորս» ՍՊԸ, Երևան,
Լենինգրադյան 23/11, բն 74, AM
(540)

(511)
դաս
35.
ավտոյ#ղերի,
քսայ#ղերի,
հակասառիչ
հեղ#կների,
ավտոկոսﬔտիկայի, ավտոքիﬕայի, զտիչների,
ավտոպահեստամասերի,
անվադողերի
ﬔծածախ
և
մանրածախ
վաճառք.
տրանսֆորմատորային,
տ#րբինային,
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աշխատած յ#ղի վաճառք, վերամշակված
յ#ղերի վաճառք.
դաս
40.
տրանսֆորմատորային,
տ#րբինային յ#ղի վերամշակ#մ:
____________________
(210) 20192497
(220) 05.12.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարգարիտ
Թադևոսյան, Երևան Բայրոնի 6, բն. 27, AM
(540)

02/2

ՄԱՍ
1
№

պատրաստել#
համար.
պահածոյացված
լոբազգիներ.
մրգային
պահածոներ.
բանջարեղենի պահածոներ. պահածոյացված
սխտոր. կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից).
տոմատի մած#կ. դդﬕկի խավիար. բադրիջանի
խավիար. պահածոյացված հատապտ#ղներ.
սառեց#մով չորացրած բանջարեղեն.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ.
բնահյ#թեր
ըմպելիքներ
պատրաստել#
համար.
մրգահյ#թեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար.
բանջարեղենի հյ#թեր (ըմպելիք). տոմատի
հյ#թ (ըմպելիք). մրգային նեկտարներ (ոչ
ալկոհոլային):
____________________

(511)
դաս
44.
բժշկական
ծառայ#թյ#ններ.
ծառայ#թյ#ններ:

կլինիկաների
հոգեբանների

____________________

(210) 20192500
(220) 05.12.2019
(730) «Սյ9նիք ֆ9դ» ՓԲԸ,
մարզ, Կապան համայնք, գ.
Գաղթականների 62, AM
(540)

(210) 20192524
(220) 06.12.2019
(730) «Արատտա փարթներս» ՍՊԸ, Երևան,
Պ9շկինի 54, բն. 8, AM
(540)

Սյ9նիքի
Սյ9նիք,

(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. թթ#
կաղամբ. մանրաթթ#. թթ# դրած մանր
վար#նգ. մ#րաբաներ. սառեցրած մրգեր.
պահածոյացված
բանջարեղեն.
ջերմային
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած
բանջարեղեն. շաքարած մրգեր. ջերմային
մշակման ենթարկված մրգեր. պտղաﬕս.
բանջարեղենի հյ#թեր սն#նդ պատրաստել#
համար. տոմատի խյ#ս. տոմատի հյ#թ սն#նդ

(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. թթ#
կաղամբ. մանրաթթ#. թթ# դրած մանր
վար#նգ. մ#րաբաներ. սառեցրած մրգեր.
պահածոյացված
բանջարեղեն.
ջերմային
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած
բանջարեղեն. շաքարած մրգեր. ջերմային
մշակման ենթարկված մրգեր. պտղաﬕս.
բանջարեղենի հյ#թեր սն#նդ պատրաստել#
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համար. տոմատի խյ#ս. տոմատի հյ#թ սն#նդ
պատրաստել#
համար.
պահածոյացված
լոբազգիներ.
մրգային
պահածոներ.
բանջարեղենի պահածոներ. պահածոյացված
սխտոր. կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից).
տոմատի մած#կ. դդﬕկի խավիար. բադրիջանի
խավիար. պահածոյացված հատապտ#ղներ.
սառեց#մով չորացրած բանջարեղեն.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ.
բնահյ#թեր
ըմպելիքներ
պատրաստել#
համար.
մրգահյ#թեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար.
բանջարեղենի հյ#թեր (ըմպելիք). տոմատի
հյ#թ (ըմպելիք). մրգային նեկտարներ (ոչ
ալկոհոլային):
____________________
(210) 20192553
(220) 10.12.2019
(730) Վաչագան Բաղդագյ9լյան,
Ֆր9նզեի 6, բն. 1ա, AM
(540)

Երևան,

(511)
դաս 25. սպորտային հագ#ստ.
դաս 28. սպորտային պարագաներ:
____________________

(210) 20192577
(220) 13.12.2019
(730) «Փասենջեր. էյէմ»
Պ9շկինի 15ա, բն. 3, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,
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№

(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակ#ﬓեր.
կենդանիների
մորթիներ.
սնդ#կներ
և
ճամփորդական ճամպր#կներ. անձրևի և արևի
հովանոցներ.
ձեռնափայտեր.
մտրակներ.
լծասարքեր
և
թամբագործական
իրեր.
պարանոցակապեր. սանձափոկեր և հագ#ստ
կենդանիների համար.
դաս
26.
ժանյակներ.
զարդաք#ղ
և
ասեղնագործված
իրեր.
շքերիզային
ժապավեններ և ծապավենակապեր. կոճակներ.
սեղմակոճակներ. կեռիկներ և ամրօղակներ.
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական
ծաղիկներ. մազերի զարդեր. դնովի մազեր.
դաս 27. գորգեր. հատակի ծածկոցներ.
խսիրներ. լինօլե#մ և այլ հատակածածկ#յթներ.
պատի պաստառներ. ոչ մանածագործական.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար#մ
գործարար#թյան
ասպարեզ#մ.
վարչարարական գործ#նե#թյ#ն
գործարար#թյան
ասպարեզ#մ.
գրասենյակային ծառայ#թյ#ններ.
դաս 36. ապահովագր#թյ#ն. ֆինանսական
գործ#նե#թյ#ն.
դրամավարկային
գործառն#թյ#ններ. անշարժ գ#յքի հետ
կապված գործառն#թյ#ններ.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադր#ﬓեր.
ապրանքների փաթեթավոր#մ և պահպան#մ.
ճանապարհորդ#թյ#նների կազմակերպ#մ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայ#թյ#ններ.
անվտանգ#թյան ծառայ#թյ#ններ նյ#թական
արժեքների և անհատների ֆիզիկական
պաշտպան#թյան համար. այլ անձանց կողﬕց
մատ#ցվող անհատական և սոցիալական
ծառայ#թյ#ններ անհատի կարիքները հոգալ#
համար:
____________________
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(210) 20192579
(220) 13.12.2019
(730) Փրոֆայ-Թեք ԳմբՀ, DE
(540)

(511)
դաս 1. հավելանյ#թեր, մասնավորապես
վառելիքի
քիﬕական
հավելանյ#թեր՝
այր#մը
բարելավել#
և
շարժիչների
արդյ#նավետ#թյ#նը բարձրացնել# համար.
դաս 3. պատրաստ#կներ շարժիչային
տրանսպորտային ﬕջոցների խնամքի և
մաքրման համար.
դաս 4. քսանյ#թեր. վառելիք:
____________________

(210) 20192580
(220) 13.12.2019
(730) Փրոֆայ-Թեք ԳմբՀ, DE
(540)

(511)
դաս 1. հավելանյ#թեր, մասնավորապես
վառելիքի
քիﬕական
հավելանյ#թեր՝
այր#մը
բարելավել#
և
շարժիչների
արդյ#նավետ#թյ#նը բարձրացնել# համար.
դաս 3. պատրաստ#կներ շարժիչային
տրանսպորտային ﬕջոցների խնամքի և
մաքրման համար.
դաս 4. քսանյ#թեր. վառելիք:
____________________

(210) 20192581
(220) 16.12.2019
(730) «Մանդարին գր9պ» ՍՊԸ, Կոտայքի
մարզ, գ. Գեղաշեն, փ. 4, նրբ. 2, տ9ն 6, AM
(540)

(511)
դաս
3.
կոսﬔտիկական
օծանելիք. խնամքի ﬕջոցներ:
____________________

ﬕջոցներ.

(210) 20192651
(220) 24.12.2019
(730) «Հեփփի հոլիդեյս» ՍՊԸ, Երևան, ՆարԴոսի 75, բն. 57, AM
(540)

(511)
դաս
39.
ճանապարհորդ#թյ#նների
կազմակերպ#մ.
հեռահաղորդակց#թյ#ն.
տրանսպորտային
փոխադր#ﬓեր.
սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման
ծառայ#թյ#ններ.
ժամանակավոր
բնակատեղով ապահով#մ:
____________________

(210) 20192655
(220) 24.12.2019
(730) «Ռեհան» ՓԲԸ, Երևան, Խանջյան 50,
AM
(540)
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02/2

ՄԱՍ
1
№

(540)

(511)
դս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայ#թյ#ններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահով#մ այն է՝ սրճարանների
ծառայ#թյ#ններ. բարերի ծառայ#թյ#ններ,
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ,
հյ#րանոցների
ծառայ#թյ#ններ,
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալ#մ:
____________________
(210) 20192662
(220) 25.12.2019
(730) «Աﬕկսոն սապֆիր» ՍՊԸ, Երևան,
Օգանովի 78, բն. 6, AM
(540)

(511)
դաս 36. անշարժ գ#յքի վարձակալ#թյ#ն:
____________________
(210) 20192663
(220) 25.12.2019
(730) «Աﬕկսոն սապֆիր» ՍՊԸ, Երևան,
Օգանովի 78, բն. 6, AM
(540)

(511)
դաս 36. անշարժ գ#յքի վարձակալ#թյ#ն:
____________________
(210) 20192685
(220) 26.12.2019
(730) Ան9շավան Գևորգի Ալեքսանյան, ք.
Աբովյան, 4-րդ ﬕկրոշրջան, շ. 24, բն. 15, AM
(540)

(511)
դաս 8. զմռնիտե սկավառակներ (ձեռքի
գործիքներ). ձեռքի ﬔխանիկական գործիքներ.
այգեգործական
գործիքներ
(ձեռքի).
հորատման գայլիկոն (ձեռքի գործիքներ). ձեռքի
ամբարձիչներ (դոմկրատ). գոգաթիակներ.
մկրատներ. դաշ#յններ. պատառաքաղներ.
ածելիներ:
____________________
(210) 20192702
(220) 27.12.2019
(730) «Ունիկո» ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյան
55/7, AM
(540)

(511)
դաս 36. անշարժ գ#յքի վարձակալ#թյ#ն:
____________________

(210) 20192664
(220) 25.12.2019
(730) «Աﬕկսոն սապֆիր» ՍՊԸ, Երևան,
Օգանովի 78, բն. 6, AM
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(511)
դաս 41. զվարճ#թյ#նների ծառայ#թյ#ններ:
____________________

02/2

ՄԱՍ
1
№

(511)
դաս
39.
տ#րիստական
գործակալ#թյ#նների ծառայ#թյ#ններ:
____________________

(210) 20192707
(220) 27.12.2019
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Լիլիթ
Զաքարյան, ք. Գյ9մրի, Գ. Նժդեհի 19, AM
(540)

(210) 20200005
(220) 08.01.2020
(730)
Դո9
ԱգրոՍայենսիս,
ԼԼՔ,
Դելավեր
նահանգի
սահմանափակ
պատասխանատվ9թյամբ ընկեր9թյ9ն, US
(540)

(511)
դաս
5.
ﬕջատասպան
ﬕջոցներ
գյ#ղատնտես#թյան
ﬔջ
օգտագործման
համար։
____________________

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստ#մ,
առաք#մ, մատ#ց#մ և սեղանի ձևավոր#մ
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայ#թյ#ններ.
նախաճաշարանների
ծառայ#թյ#ններ.
ճաշարանների ծառայ#թյ#ններ հիﬓարկներ#մ
կամ
#ս#ﬓական
հաստատ#թյ#ններ#մ.
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ.
ինքնասպասարկման
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ. խորտկարանների ծառայ#թյ#ններ.
բարերի ծառայ#թյ#ններ. մթերքից խոհարարական արձանիկների ստեղծ#մ. սննդի
ձևավոր#մ. տորթերի ձևավոր#մ:
____________________

(210) 20200012
(220) 10.01.2020
(730) ՋիԷս Քալթեքս Քորփորեյշն, KR
(540)

(210) 20200001
(220) 02.01.2020
(730) Մհեր Մարգարյան, Երևան, Բաշինջաղյան
161, բն. 20, AM
(540)

(511)
դաս
4.
քսայ#ղեր.
քսայ#ղեր
փոխադրաﬕջոցների շարժիչների համար.
քսայ#ղեր արդյ#նաբերական նպատակների
համար. քսանյ#թեր. շարժիչային վառելիք.
գազակերպ վառելիք. տեխնիկական յ#ղեր։
____________________
(210) 20200013
(220) 10.01.2020
(730) Հեզբրո9, Ինք., US
(540)
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(511)
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ:

02/2

ՄԱՍ
1
№

(540)

____________________
(210) 20200014
(220) 10.01.2020
(730) Հեզբրո9, Ինք., US
(540)

(511)
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ։

(511)
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ։
____________________
(210) 20200019
(220) 10.01.2020
(730) Հեզբրո9, Ինք., US
(540)

____________________
(210) 20200015
(220) 10.01.2020
(730) Հեզբրո9, Ինք., US
(540)

(511)
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ։

(511)
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ։
____________________
(210) 20200020
(220) 10.01.2020
(730) Հեզբրո9, Ինք., US
(540)

____________________
(210) 20200017
(220) 10.01.2020
(730) Հեզբրո9, Ինք., US
(540)

(511)
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ։
____________________
(210) 20200018
(220) 10.01.2020
(730) Հեզբրո9, Ինք., US

(511)
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ։
____________________
(210) 20200021
(220) 10.01.2020
(730) ԷսՍիՋի Փա9ը Ռեյնջըրս ԷլԷլՍի, US
(540)

(511)
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ։
____________________
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(210) 20200023
(220) 13.01.2020
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստ#կներ:
____________________
(210) 20200024
(220) 13.01.2020
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստ#կներ:
____________________
(210) 20200025
(220) 13.01.2020
(730) Քրիստալջենոﬕքս, Ինք., KR
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստ#կներ.
դեղագործական
և
անասնաբ#ժական
պատրաստ#կներ.
դիետիկ սննդամթերք
բժշկական նպատակների համար. դիետիկ
սննդամթերք անասնաբ#ժական նպատակների
համար. դիետիկ նյ#թեր բժշկական (բ#ժական)
նպատակների համար. դիետիկ նյ#թեր
անասնաբ#ժական նպատակների համար.
մանկական սն#նդ. սննդային հավել#ﬓեր
մարդ#
համար.
սննդային
հավել#ﬓեր
կենդանիների համար. նյ#թեր ատաﬓալցման
համար.
ատաﬓալցման
և
ատաﬓերի
ծեփապատճեններ պատրաստել# նյ#թեր.

քս#քներ
համար:

դեղագործական

02/2

ՄԱՍ
1
№

նպատակների

____________________

(210) 20200026
(220) 13.01.2020
(730) Քրիստալջենոﬕքս, Ինք., KR
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստ#կներ.
դեղագործական
և
անասնաբ#ժական
պատրաստ#կներ.
դիետիկ
սննդամթերք
բժշկական նպատակների համար. դիետիկ
սննդամթերք անասնաբ#ժական նպատակների
համար. դիետիկ նյ#թեր բժշկական (բ#ժական)
նպատակների համար. դիետիկ նյ#թեր
անասնաբ#ժական նպատակների համար.
մանկական սն#նդ. սննդային հավել#ﬓեր
մարդ#
համար.
սննդային
հավել#ﬓեր
կենդանիների համար. նյ#թեր ատաﬓալցման
համար.
ատաﬓալցման
և
ատաﬓերի
ծեփապատճեններ պատրաստել# նյ#թեր.
քս#քներ
դեղագործական
նպատակների
համար:
____________________
(210) 20200033
(220) 14.01.2020
(730) «Շեֆ անգ9ս» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ
Քոչարի 5, բն. 34, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայ#թյ#ններ. սննդամթերքի
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պատրաստ#մ, առաք#մ, մատ#ց#մ և սեղանի
ձևավոր#մ. ռեստորանների ծառայ#թյ#ններ.
ինքնասպասարկման
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ. արագ սն#նդով ապահովման
ծառայ#թյ#ններ:
____________________
(210) 20200047
(220) 16.01.2020
(730) Ջփեն Թբեքո9 Ինք., JP
(540)

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված
ծխախոտ,
մախորկա.
ծխել#
ծխախոտ,
ծխամորճի
ծխախոտ,
ինքնափաթթ#կի
ծխախոտ, ծաﬔլ# ծխախոտ, ծաﬔլ# ծխախոտ
«սն#ս».
սիգարետներ,
ծխագլանակներ,
էլեկտրոնային
սիգարետներ,
սիգարներ,
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխել# պիտ#յքներ,
ընդգրկված 34-րդ դաս#մ. սիգարետների
պապիրոսաթ#ղթ, սիգարետների պարկ#ճներ
և լ#ցկի:
____________________
(210) 20200064
(220) 20.01.2020
(730) Արﬔն Բարեկյան, Երևան, Դավիթ
Անհաղթի 6, բն. 165, AM
(540)

(511)
դաս 11. ջեռ#ցման, հովացման, սառեցման,

02/2

ՄԱՍ
1
№

չորացման,
օդափոխման,
ջրաբաշխման
և
սանիտարատեխնիկական
սարքեր
և
տեղակայանքներ.
դաս 35. ջեռ#ցման, հովացման, սառեցման,
չորացման,
օդափոխման,
ջրաբաշխման
և սանիտարատեխնիկական սարքերի և
տեղակայանքների ﬔծածախ և մանրածախ
առևտ#ր:
____________________
(210) 20200086
(220) 22.01.2020
(730) «Արﬔնիան լիզինգ քամփնի ՈւՎԿ
ՓԲԸ», Երևան, Վ. Վաղարշյան շ. 12. 11, AM
(540)

(511)
դաս 35. օգն#թյ#ն գործարար#թյան
կառավարման
հարցեր#մ.
տվյալներ
գործարարական գործառն#թյ#նների մասին.
հայտարար#թյ#նների փակցն#մ. ներմ#ծմանարտահանման գործակալ#թյ#նների ծառայ#թյ#ններ. առևտրային տեղեկատվ#թյան
գործակալ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ.
ինքնարժեքի
վերլ#ծ#թյ#ն.
գովազդային
նյ#թերի տարած#մ. լ#սապատճենահանման
ծառայ#թյ#ններ.
աշխատանքի
վարձել#
գործակալ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ.
գրասենյակային սարքերի և ապարատների
վարձ#յթ.
հաշվապահական
գրքերի
վար#մ.
հաշվետվ#թյ#նների
կազմ#մ
հաշիﬖերի վերաբերյալ. առևտրային ա#դիտ.
խորհրդատվ#թյ#ն գործարար#թյան կազմակերպման
և
կառավարման
հարցերով.
խորհրդատվ#թյ#ն
աշխատակիցների
անձնակազմը
կառավարել#
հարցերով.
խորհրդատվ#թյ#ն
գործարար#թյան
կառավարման
հարցերով.
ﬔքենագրման
ծառայ#թյ#ններ. ապրանքների ց#ցադր#մ.
գովազդային նյ#թերի առաք#մ. օգն#թյ#ն
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առևտրային
կամ
արդյ#նաբերական
ձեռնարկ#թյ#նների կառավարման հարցեր#մ.
փաստաթղթերի վերարտադր#մ. գովազդային
նյ#թերի նորաց#մ. նմ#շների տարած#մ.
գործարար#թյան
արդյ#նավետ#թյան
փորձաքննական ծառայ#թյ#ններ. աճ#րդային
վաճառք.
շ#կայի
#ս#ﬓասիր#թյ#ն.
առևտրային
գործ#նե#թյան
գնահատ#մ.
հետազոտ#թյ#ններ
գործարար#թյան
ասպարեզ#մ.
գովազդային
նյ#թերի
վարձ#յթ.
խորհրդատվ#թյ#ն
գործարար#թյան
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակ#մ.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյ#նկտ#րային
(իրավիճակի,
իրադր#թյան)
հետազոտ#թյ#ններ.
ծառայ#թյ#ններ
հասարակական հարաբեր#թյ#նների բնագավառ#մ.
սղագրական
ծառայ#թյ#ններ.
հեռ#ստագովազդ.
հաղորդագր#թյ#նների
գրառ#մ (գրասենյակային աշխատանքներ).
ց#ցափեղկերի
ձևավոր#մ.
գովազդային
գործակալ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ.
գործարար#թյան կառավարման խորհրդատվական
ծառայ#թյ#ններ.
մանեկենների
ծառայ#թյ#ններ ապրանքները գովազդել#
կամ խրախ#սել# համար. շ#կայագիտական
(մարքեթինգային)
հետազոտ#թյ#ններ.
տվյալների
ավտոմատացված
հիﬓապաշարների
վար#մ.
մասնագիտական
խորհրդատվ#թյ#ն
գործարար#թյան
ասպարեզ#մ. տնտեսական կանխատես#մ.
ց#ցահանդեսների կազմակերպ#մ առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. գործնական
տեղեկատվ#թյ#ն.
հասարակական
կարծիքի
հետազոտ#մ.
վճարման
փաստաթղթերի
նախապատրաստ#մ.
աշխատակիցների հաստիքների համալր#մ.
ձեռնարկ#թյ#նները
տեղափոխել#
հետ
կապված
ծառայ#թյ#ններ.
տարածքների
վարձակալ#մ գովազդի տեղադրման համար.
վաճառքի օժանդակ#թյ#ն երրորդ անձանց
համար. քարտ#ղարական ծառայ#թյ#ններ.
հարկային
հայտարարագրերի
կազմ#մ.
հեռախոսազանգերին
պատասխանել#
ծառայ#թյ#ններ բացակայող բաժանորդների
համար.
տեքստի
մշակ#մ.
լրագրերի
բաժանորդագր#թյան
կազմակերպ#մ
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով.
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հյ#րանոցային գործ#նե#թյան կառավար#մ.
ստեղծագործների
և
կատարողների
գործերի
կառավար#մ.
տեղեկատվ#թյան
հավաք#մ
տվյալների
համակարգչային
հիﬓապաշարներ#մ.
տեղեկատվ#թյան
կանոնակարգ#մ տվյալների համակարգչային
հիﬓապաշարներ#մ.
առևտրական
ց#ցահանդեսների
կազմակերպ#մ
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
լ#սապատճենահանող
սարքավորման
վարձ#յթ. ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային
ցանց#մ.
մատակարարման
ծառայ#թյ#ններ երրորդ անձանց համար
(ապրանքների գն#մ և ձեռնարկատերերին
ապրանքներով ապահով#մ). տեղեկատվ#թյան
որոն#մ համակարգչային ֆայլեր#մ երրորդ
անձանց համար. գովազդային ժամանակի
վարձ#յթ զանգվածային տեղեկատվ#թյան
բոլոր ﬕջոցներ#մ. մամ#լի տես#թյ#ն. առևտրի
ավտոմատների
վարձ#յթ.
հոգեբանական
տեստավոր#մ աշխատողներ ընտրելիս. գների
հաﬔմատման ծառայ#թյ#ններ. մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ց#ցադր#մ
բոլոր
լրատվաﬕջոցներով.
առևտրային
տեղեկատվ#թյ#ն
և
խորհ#րդներ սպառողներին ապրանքների
և ծառայ#թյ#նների ընտր#թյան հարց#մ.
հեռահաղորդակցական
ծառայ#թյ#նների
բաժանորդագր#մ
երրորդ
անձանց
համար. գնման պատվերների մշակման
գործընթացների կառավար#մ. ապրանքների և
ծառայ#թյ#նների լիցենզիաների առևտրային
(կոﬔրցիոն) կառավար#մ երրորդ անձանց
համար. ենթակապալառ#ի ծառայ#թյ#ններ
(առևտրային
(կոﬔրցիոն)
օգն#թյ#ն).
հաշիﬖերի ապրանքագրերի տրամադր#մ.
գովազդային
տեքստերի
խմբագր#մ.
վիճակագրական տվյալների հավաք#մ և
տրամադր#մ.
գովազդի
մանրակերտ#մ.
երաշխավորների
որոն#մ.
նորաձև#թյան
ց#ցադր#թյան կազմակերպ#մ գովազդային
նպատակներով.
գովազդային
ֆիլﬔրի
արտադր#թյ#ն. մարզիկների գործ#նե#թյան
կառավար#մ. մարքեթինգ (շ#կայավար#մ).
հեռ#ստամարքեթինգի
ծառայ#թյ#ններ.
դեղագործական,
անասնաբ#ժական
և
հիգիենիկ պատրաստ#կների և բժշկական
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի

33
33

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
17.02.2020

ց#ցադրափեղկերի (ստենդների) վարձ#յթ.
գործարար և առևտրային հարաբեր#թյ#նների
ոլորտներ#մ տեղեկատվ#թյան տրամադր#մ.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալաց#մ. վեբ-կայքերի
երթևեկի
օպտիմալաց#մ.
գովազդային
ծառայ#թյ#ններ «վճարել ﬔկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային ﬕջնորդային ծառայ#թյ#ններ.
արտահաստիքային
աշխատողների
գործ#նե#թյան
կառավար#մ.
առևտրային գործարքների համաձայնեց#մ և
կնք#մ երրորդ անձանց համար. տվյալների
էլեկտրոնային հիﬓապաշարներ#մ տվյալների
նորաց#մ
և
պահ#մ.
շինարարական
նախագծերի համար առևտրային (կոﬔրցիոն)
նախագծերի
կառավար#մ.
գործարար
տեղեկատվ#թյան տրամադր#մ վեբ-կայքերի
ﬕջոցով. ապրանքներ և ծառայ#թյ#ններ
գնողների և վաճառողների համար առցանց
վաճառատեղի տրամադր#մ. գովազդային
նյ#թերի ձևավոր#մ. արտաքին վարչական
կառավար#մ
ընկեր#թյ#նների
համար.
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնել#
ծառայ#թյ#ններ. ծախսերը փոխհատ#ցող
ծրագրերի
առևտրային
(կոﬔրցիոն)
կառավար#մ
երրորդ
անձանց
համար.
գովազդային
վահանակների
վարձ#յթ.
կենսագրական տվյալների գր#մ այլ անձանց
համար.
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով
վեբ-կայքերի
ցանկի
տրամադր#մ. հաճախ ճանապարհորդողների
ծրագրերի
կառավար#մ.
հանդիպ#ﬓերը
ծրագրել# ծառայ#թյ#ններ (գրասենյակային
գործառ#յթներ).
հանդիպ#ﬓերի
մասին
հիշեցնել# ծառայ#թյ#ններ (գրասենյակային
գործառ#յթներ).
սպառողների
հավատարմ#թյան
ծրագրերի
կառավար#մ.
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմ#մ.
տվյալների և գրավոր հաղորդագր#թյ#նների
գրանց#մ. գրանցամատյանների տեղեկատվ#թյան
թարմաց#մ
և
պահ#մ.
տեղեկատվական ցանկի կազմ#մ առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման
կարիք #նեցող ձեռնարկատերերի ընտր#թյան
հարց#մ բիզնես-ծառայ#թյ#ններ. հեռ#ստախան#թների
ծրագրերի
արտադր#թյ#ն.
հասարակ#թյան
հետ
հաղորդակցման
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ռազմավար#թյան
վերաբերյալ
խորհրդատվ#թյ#ն. խորհրդատվ#թյ#ն գովազդային
հաղորդակց#թյան
ռազմավար#թյան
վերաբերյալ.
գործարար
պայմանագրերի
համաձայնեց#մ երրորդ անձանց համար.
սպորտային ﬕջոցառ#ﬓերի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայ#թյ#նների խթան#մ.
մրցակցային
հետախ#զական
ծառայ#թյ#ններ. շ#կայի հետախ#զական
ծառայ#թյ#ններ.
ֆինանսական
ա#դիտ.
թվային երաժշտ#թյան ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայ#թյ#ններ.
հնչյ#նային ֆայլերի ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայ#թյ#ններ.
նախապես
գրառված
երաժշտ#թյան
և
ֆիլﬔրի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայ#թյ#ններ. դեղագործական,
անասնաբ#ժական
և
հիգիենիկ
պատրաստ#կների և բժշկական պարագաների
ﬔծածախ վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման
ծառայ#թյ#ններ. թիրախային մարքեթինգ
(շ#կայավար#մ). գործարար#թյան ժամանակավոր կառավար#մ. արտաքին գովազդ.
պատկերասրահների
ﬕջոցով
արվեստի
գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական
օժանդակ#թյ#ն
մրց#յթի
հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շ#կայավար#մ)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներ#մ.
լրատվաﬕջոցների
հետ
կապերի
ծառայ#թյ#ններ.
կորպորատիվ
հաղորդակց#թյան ծառայ#թյ#ններ. գրասենյակային
սարքավոր#ﬓերի
վարձ#յթ
համատեղ աշխատանքային պայմաններ#մ.
առևտրային լոբբիստական ծառայ#թյ#ններ:
դաս 36. ապահովագր#թյ#ն դժբախտ
պատահարներից.
տարաժամկետ
մարման
վարկեր.
ապահովագր#թյան
վիճակագիրների
ծառայ#թյ#ններ.
անշարժ
գ#յքի
վարձակալ#թյ#ն.
ﬕջնորդային
գործ#նե#թյ#ն.
վարկային
գործակալ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ.
անշարժ
գ#յքի
հետ
կապված
գործառն#թյ#ններ
իրականացնող
գործակալ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ.
ﬕջնորդ#թյ#ն
անշարժ
գ#յքի
հետ
կապված գործառն#թյ#ններ#մ. պարտքերի
բռնագանձման
գործակալ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ.
ապահովագրման
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ﬕջնորդ#թյ#ն.
մաքսային
ﬕջնորդների
(բրոքերների) ֆինանսական ծառայ#թյ#ններ.
ապահովագր#թյ#ն.
բանկային
ծառայ#թյ#ններ. անշարժ գ#յքի գնահատ#մ.
բարեգործական ﬕջոցների հավաքագր#մ.
փոխադարձ հիﬓադրաﬓերի հիﬓադր#մ.
կապիտալ ներդր#ﬓեր. երաշխավոր#թյ#ն.
դրաﬕ
փոխանակ#մ.
ճամփորդական
վճարագրերի
թողարկ#մ.
ֆինանսական
հաշվանց#մ (քլիրինգ). պահպան#մ անկիզելի
պահարաններ#մ.
դրամահավաքների
կազմակերպ#մ.
փոխառ#թյ#նների
տրամադր#մ (ֆինանսավոր#մ). հարկային
փորձաքնն#թյ#ն.
ֆինանսական
գնահատ#ﬓեր
(ապահովագր#թյ#ն,
բանկային
գործառն#թյ#ններ,
անշարժ
գ#յք).
ֆակտորինգ.
խնամակալական
ծառայ#թյ#ններ. ֆինանսավոր#մ. ֆինանսական
կառավար#մ.
փոխատվ#թյան
տրամադր#մ
գրավի
դիմաց.
անշարժ
գ#յքի
կառավար#մ.
բնակելի
ֆոնդի
կառավար#մ. ապահովագր#թյ#ն հրդեհից.
բնակարանների վարձակալ#թյ#ն. ֆերմաների
և գյ#ղատնտեսական ձեռնարկ#թյ#նների
վարձակալ#թյ#ն.
առողջ#թյան
ապահովագր#թյ#ն.
ապահովագր#թյ#ն
դժբախտ
պատահարներից
ծով#մ.
հիփոթեքային
վարկեր.
խնայբանկեր.
ֆինանսական վարձակալ#թյ#ն. բորսայական
ﬕջնորդ#թյ#ն. կյանքի ապահովագր#թյ#ն.
բնակարանային բյ#րոների ծառայ#թյ#ններ
(անշարժ գ#յք). ֆինանսական վերլ#ծ#թյ#ն.
հնարժեք
իրերի
գնահատ#մ.
արվեստի
ստեղծագործ#թյ#նների
գնահատ#մ.
վճարագրերի
իսկ#թյան
ստ#գ#մ.
խորհրդատվ#թյ#ն ֆինանսական հարցերով.
խորհրդատվ#թյ#ն
ապահովագր#թյան
հարցերով. սպասարկ#մ վարկային քարտերով.
սպասարկ#մ դեբետ քարտերով. դրամական
ﬕջոցների
փոխանց#մ
էլեկտրոնային
հաշվարկների համակարգով. ֆինանսական
տեղեկատվ#թյ#ն.
տեղեկատվ#թյ#ն
ապահովագր#թյան հարցերով. թանկարժեք
իրերի
գնահատ#մ.
դրամագիտական
իրերի
գնահատ#մ.
վարձակալական
վճարների
գանձ#մ.
դրոշմանիշների
գնահատ#մ.
արժեթղթերի
թողարկ#մ.
արժեքավոր
իրերի
պահպան#թյ#ն.
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բորսայական
գնանշ#ﬓեր.
վարկային
քարտերի
թողարկ#մ.
գրասենյակների
վարձակալ#թյ#ն
(անշարժ
գ#յք).
կենսաթոշակների վճարման ծառայ#թյ#ններ.
ֆինանսական հովանավոր#թյ#ն. բանկային
գործառն#թյ#նների առցանց իրականաց#մ.
առևտրաարդյ#նաբերական գործ#նե#թյան
լ#ծարք
(ֆինանսական
ծառայ#թյ#ններ).
վերանորոգման
արժեքի
ֆինանսական
գնահատ#մ.
ածխածնային
վարկեր
իրականացնել# ﬕջնորդ#թյ#ն. անտառի
ֆինանսական գնահատ#մ. բրդի ֆինանսական
գնահատ#մ. վարկավոր#մ գրավի դիմաց.
պահեստային
(ապահովագրական)
ֆոնդերի
ծառայ#թյ#ններ.
ﬕջնորդային
ծառայ#թյ#ններ. խորհրդատվ#թյ#ն պարտքի
հետ կապված հարցերով. շինարարական
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպ#.
ֆինանսական տեղեկատվ#թյան տրամադր#մ
վեբ-կայքերի
ﬕջոցով.
փոխհատ#ցման
վճարների
ֆինանսական
կառավար#մ
այլ
անձանց
համար.
հիﬓադրաﬓերի
տեղաբաշխ#մ. ﬕջնորդական գործարքներ
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի
հետ. ակ#մբային քարտեր օգտագործել#
ﬕջոցով
զեղչերի
տրամադր#մ
երրորդ
անձանց. պայմանական ազատվածների համար
երաշխավորման ծառայ#թյ#ններ. տարբեր
մասնագետների համատեղ աշխատանքի համար
գրասենյակների
վարձ#յթ.
ֆինանսական
գնահատ#մ մրց#յթի հայտերի վերաբերյալ.
նավթի, գազի և հանքարդյ#նաբեր#թյան
ոլորտներին վերաբերող զարգացման ծախսերի
ֆինանսական գնահատ#ﬓեր. ֆինանսական
հետազոտ#թյ#ններ:
____________________
(210) 20200065
(220) 20.01.2020
(730) «Արմլինկ» ՍՊԸ, Երևան, Ձորափի 70/3,
AM
(540)
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(210) 20200070
(220) 20.01.2020
(730) «Դ9ստր Մելանյա»
Կիրովի-346, AM
(540)

(511)
դաս 38. էլեկտրոնային ﬕջոցներով
տեղեկատվ#թյան և տվյալների հաղորդ#մ
տրանսպորտային ﬕջոցների հետ կապված.
ազգային և ﬕջազգային ցանցերի ﬕջոցով
տեղեկատվ#թյան հաղորդ#մ. օպտիկական
կապի ցանցերի ﬕջոցով տեղեկատվ#թյան
տրամադր#մ. նոր#թյ#նների հաղորդ#մ.
տվյալների հաղորդման համար սարքավորանքի
վարձ#յթ.
հեռահաղորդակցական
կապի
համար
սարքավորանքի
վարձ#յթ.
հեռահաղորդակցական
կապի
ﬕջոցով
տվյալների
բազայի
տեղեկատվ#թյան
հաղորդ#մ և ընդ#ն#մ. հեռահաղորդակցական
կապի
ﬕջոցով
արտակարգ
հաղորդակց#թյ#նների
հաղորդման
ծառայ#թյ#ններ.
տվյալների
հաղորդ#մ.
անլար կապ. լրաց#ցիչ ֆ#նկցիաներով
կամ
ծառայ#թյ#ններով
կապի
ցանց.
արբանյակային կապ. հեռահաղորդակց#թյան
մասին տեղեկատվ#թյ#ն. համակարգչային
տերﬕնալներով
կապ.
պատկերների
փոխանց#մ.
հեռահաղորդակց#թյան
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցեր#մ մ#տք գործել# ապահով#մ.
հեռահաղորդակց#թյան
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցերի
հետ
հեռահաղորդակցական կապի ապահով#մ.
ինտերնետ հեռարձակ#մ:
____________________

ՍՊԸ,

02/2

ՄԱՍ
1
№

Տաշիր,

(511)
դաս 29. պանիր:
____________________
(210) 20200071
(220) 20.01.2020
(730) «Դ9ստր Մելանյա»
Կիրովի-346, AM
(540)

ՍՊԸ,

Տաշիր,

(511)
դաս 29. պանիր:
____________________
(210) 20200072
(220) 20.01.2020
(730) «Դ9ստր Մելանյա»
Կիրովի-346, AM

ՍՊԸ,

Տաշիր,
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(540)
(210) 20200075
(220) 20.01.2020
(730) «Օրիգինալ թիքեթ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան,
Հանրապետ9թյան 22 10/1, AM
(540)

(511)
դաս 29. պանիր:
____________________
(210) 20200073
(220) 20.01.2020
(730) «Դ9ստր Մելանյա»
Կիրովի-346, AM
(540)

ՍՊԸ,

Տաշիր,
(511)
դաս
39.
ավիափոխադր#ﬓեր.
ավտոբ#սային
փոխադր#ﬓեր.
ճանապարհորդ#թյ#նների
տոմսերի
ամրագր#մ:
____________________
(210) 20200076
(220) 20.01.2020
(730) Լեզաֆղը Է Կոմպանի, FR
(540)

(511)
դաս 29. պանիր:
____________________
(210) 20200074
(220) 20.01.2020
(730) «Դ9ստր Մելանյա»
Կիրովի-346, AM
(540)

ՍՊԸ,

Տաշիր,

(511)
դաս 30. խմորիչ:
(511)
դաս 29. պանիր:
____________________

____________________
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(210) 20200079
(220) 21.01.2020
(730) «Ադոռ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 27/2,
բն. 41, AM
(540)

(511)
դաս 6. ﬔտաղական դռներ.
դաս 20. պահարաններ. գրասեղաններ
(կահ#յք).
գրասենյակային
կահ#յք.
կահավորանք
(կահ#յք).
կոմոդներ.
մահճակալներ.
հանդերձարաններ
(զգեստապահարաններ).
ﬔտաղական
կահ#յք.
ց#ցապահարաններ
(կահ#յք).
գրապահարաններ. մանկական մահճակալներ:
____________________
(210) 20200083
(220) 22.01.2020
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM
(540)
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(511)
դաս 29. սննդային սպիտակ#ցներ.
ջրիմ#ռների
սննդային
լ#ծամզ#քներ
(էքստրակտներ).
դոնդող.
սննդային
ճարպեր. անկենդան անձր#կներ (անչո#ս).
գետնընկ#յզի յ#ղ. կարագ. կակաոյի սննդային
յ#ղ. կոկոսի յ#ղ (կարագ). սեր#ցքային
կրեմ.
ձվի
սպիտակ#ց.
արյ#նախառն
երշիկ.
արգանակներ.
բաղադր#թյ#ններ
արգանակ պատրաստել# համար. խավիար.
պահածոյացված
մրգեր.
երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթ# կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկ#յզներ. կանճրակի սննդային
յ#ղ. արգանակի խտածոներ. մ#րաբաներ.
սառեցրած մրգեր. ապ#րներ. չաﬕչ. մանր
վար#նգ
(թթ#
դրած).
պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն.
չորացրած
բանջարեղեն.
սննդային յ#ղ. սեր#ցք (կաթնամթերք).
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ.
անկենդան
խեցգետնանմաններ.
խ#րմա.
կաթ.
անկենդան
խեցգետիններ.
ձկան
ս#կի. շրդանային մակարդներ. ջերմային
մշակման
ենթարկված
մրգեր.
մրգային
դոնդող. պտղաﬕս. ﬕս. անկենդան ձ#կ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսաﬕս.
կոճապղպեղի մ#րաբա. պահածոյացված սոյայի
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյ#թեր
սննդային ճարպեր պատրաստել# համար.
յ#ղային
խառն#րդներ
բ#տերբրոդների
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ
(անկենդան).
եգիպտացորենի
սննդային
յ#ղ. սննդային յ#ղ արմավեն# կորիզից.
քնջ#թի սննդային յ#ղ. անկենդան ոստրեներ.
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապ#խտ. ձվի
դեղն#ց. յոգ#րտ. բանջարեղենի ապ#րներ.
բանջարեղենի հյ#թեր սն#նդ պատրաստել#
համար. մսային լ#ծամզ#քներ (էքստրակտներ).
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կ#ﬕս (կաթնային
ըմպելիք). կաթի գերակշռ#թյամբ կաթնային
ըմպելիքներ. կաթնային շիճ#կ. կաթնամթերք.
լանգ#ստներ
(անկենդան).
բեկոն.
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարﬔլադ
(բացի հր#շակեղենից). սննդային ոսկրած#ծ.
ﬕդիաներ
(խեցեմորթներ)
անկենդան.
կակղամորթներ
անկենդան.
արմավեն#
սննդային յ#ղ. մշակված ընկ#յզներ. ձվեր. ձվի
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված
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սոխ. պահածոյացված ձիթապտ#ղ. զեյթ#նի
սննդային
յ#ղ.
սննդային
ոսկրայ#ղ.
պեկտիններ խոհարարական նպատակների
համար. մանրաթթ#. պահածոյացված սիսեռ.
նրբերշիկ. աղը դրած ﬕս. բաղադր#թյ#ններ
ապ#րներ պատրաստել# համար. տոմատի
խյ#ս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի
սննդային
ճարպ.
մրգային
աղցաններ.
անկենդան
սարդինա
ձ#կ.
սաղմոն
(անկենդան).
կենդանական
սննդային
ճարպեր. թյ#ննոս (անկենդան). տոմատի
հյ#թ
սն#նդ
պատրաստել#
համար.
արևածաղկի սննդային յ#ղ. ենթամթերքներ.
պահածոյացված
գետնասնկեր.
ընտանի
թռչ#ն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած
ն#շ. մշակված գետնընկ#յզ. պահածոյացված
սնկեր. կոկոսի յ#ղ. կոկոսի հեղ#կ սննդային
յ#ղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ.
ձկան
հիմքով
սննդամթերք.
մրգային
չիպսեր. խխ#նջներ (անկենդան). սպիրտի
ﬔջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար
պատրաստված
ծաղկափոշի.
սղոցաձև
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված
ձ#կ.
պահածոյացված
ﬕս.
մանր
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխ#նջի
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սեր#ցք. խոզի ﬕս.
#տելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան
ալյ#ր սննդի ﬔջ օգտագործել# համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ.
կարտոֆիլի յ#ղաբլիթներ. աղը դրած ձ#կ.
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վար#նգ),
անկենդան հոլոտ#րիներ (ծովային վար#նգ).
սննդի ﬔջ օգտագործվող շերաﬕ որդի
թիթեռների
հարսնյակներ.
բանջարեղենի
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի ﬔջ.
կարտոֆիլի
փաթիլներ.
խնձորի
խյ#ս.
լոռամրգի մրգան#յշ. թահինի (մած#կ քնջ#թի
հատիկներից). հ#մ#ս (խյ#ս սիսեռից).
պահածոյացված ծովային ջրիմ#ռներ. թեթև
նախ#տեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ.
կիմչի
(սննդամթերք
ֆերﬔնտացված
բանջարեղենների հիմքով). սոյայի կաթ.
կաթնային կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված
պղպեղ). արևածաղկի մշակված սերﬔր. ձկան
մ#սեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի
մ#սեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված
սերﬔր. սննդի համար պատրաստված հալվե-
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վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի
բարձր պար#նակ#թյամբ կաթ. կտավատի
սննդային յ#ղ. ցածր կալորիական#թյամբ
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական
նպատակների համար. կաթնային ֆերﬔնտներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից).
խտացրած
կաթ.
թթվասեր
(թթվեցրած
սեր#ցք).
արաժան
(կաթնաթթվային
խմոր#մով ﬔրված կաթ). մած#ն (թթվեցրած
կաթ). տոմատի մած#կ. դդﬕկի խավիար.
բադրիջանի խավիար. գետնընկ#յզի կաթ
խոհարարական նպատակների համար. նշի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճ#կ. կաթի
փոշի*. յակիտորի. բ#լգոգի (կորեական մսային
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկ#յզներ.
բ#րավետացրած ընկ#յզներ. մշակված պնդ#կ.
պահածոյացված հատապտ#ղներ. գ#ակամոլե
(խյ#ս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել.
կիտրոնի հյ#թ խոհարարական նպատակների
համար.
սառեց#մով
չորացրած
ﬕս.
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սեր#ցքներ.
սառեց#մով
չորացրած
բանջարեղեն.
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված
ձիթապտղի սննդային յ#ղ. գալբի (կորեական
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած ﬕս).
էսկամոլես (մրջյ#նների #տելի թրթ#րներ).
#տելի անկենդան ﬕջատներ. մշակված
քաղցր եգիպտացորեն. ընկ#յզի հիմքով
հացին քսվող սն#նդ. կարտոֆիլի հիմքով
խմորագնդիկներ.
նրբերշիկներ
հոթդոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ
փայտիկների վրա (կորնդոգեր). սոյայի ձեթ
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. ն#շի
կաթ. գետնընկ#յզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
ըմպելիքներ ն#շի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ
գետնընկ#յզի կաթի հիմքով. բնական կամ
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար.
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձ#կ).
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած
մրգային խմոր. յ#բա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի
բլիթներ. տոֆ#ի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերակ#ր].
դաս
30.
ջրիմ#ռներ
(հաﬔմ#նք).
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մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ.
աստղաձև անիսոն. հր#շակեղեն նոր տարվա
տոնածառերը զարդարել# համար. ոչ բ#ժիչ
թ#րﬔր.
սրճային
բ#րավետարարներ.
ան#շաբ#յր
պատրաստ#կներ
սննդի
համար. հաﬔմանք. հաց անխաշ խմորից.
աղ սննդամթերքը պահածոյացնել# համար.
պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ.
ածիկային
գալետներ.
անան#խի
կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահ#նց բ#լկիներ.
կակաո. ս#րճ. ս#րճի հ#մք. ս#րճի բ#սական
փոխարինիչներ. հր#շակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք).
կապարի թ#փ. կարաﬔլներ (կոնֆետներ),
կարրի
(ամոքանք).
հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ
(ս#րճի
փոխարինիչ).
թեյ.
շոկոլադ.
նշակարկանդակներ.
ﬔխակ
(ամոքանք).
հաﬔմ#նքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի
փաթիլներ. ադիբ#դի. կայ#նարարներ հարած
սեր#ցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ.
սննդային էսենցիա (բնահյ#թ), բացառ#թյամբ
եթերային էսենցիաների և եթերային յ#ղերի.
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի
համար. քրք#մ. բնական քաղցրացնող նյ#թեր.
ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ.
բ#րավետ
պղպեղ. սննդային ալյ#ր. բակլայի ալյ#ր.
եգիպտացորենի ալյ#ր. մանանեխի փոշի.
գար# ալյ#ր. սոյայի ալյ#ր. ցորենի ալյ#ր.
ալյ#րից պատրաստված #տելիքներ. սննդային
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ
(հր#շակեղեն). պետիֆ#րներ (հր#շակներ).
շաքար. բ#րավետարարներ հր#շակեղենի
համար (բացառ#թյամբ եթերային յ#ղերի).
փոշի
հր#շակեղենի
համար.
քաղցր
ամոքահ#նց խմոր հր#շակեղենի համար.
կոճապղպեղ
(ամոքանք).
կապակցող
նյ#թեր պաղպաղակի համար. բնական կամ
արհեստական սառ#յց. սառ#յց սառեցման
համար.
գլյ#կոզա
խոհարարական
նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակ#ցային նյ#թ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչ#պ (սո#ս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. ս#րճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյ#թեր երշիկեղենի
համար.
մակար#ն
(նշով
թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
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եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անան#խ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. ﬔղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկ#յզ. լապշա (արիշտա).
կ#տապներ.
գարեձավար.
սենդվիչներ.
պաստեղներ (հր#շակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հր#շակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բ#լկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (հաﬔմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյ#ր. պ#դինգ
(քաղցրակ#տապ).
պրալինե.
ռավիոլի.
մատ#տակի
կոնֆետներ
(հր#շակեղեն).
բրինձ.
զաֆրան
(քրք#մ)
(հաﬔմանք).
սագո. սո#սներ (հաﬔմ#նքներ). նեխ#րի
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի
ալյ#ր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային
կարկանդակներ). վանիլի բ#րավետարարներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերﬕշել.
կ#լեբյակա մսով (կերակ#ր). պաշտետով
կարկանդակներ.
տնային
պայմաններ#մ
ﬕսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառ#յց. պաղպաղակ պատրաստել# փոշի.
հր#շակեղեն
նշի
հիմքով.
հր#շակեղեն
գետնընկ#յզի հիմքով. բ#րավետարարներ
սննդի համար, բացառ#թյամբ եթերային
յ#ղերի. բ#րավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառ#թյամբ եթերային յ#ղերի.
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ.
վարսակաձավար.
մատ#տակի
ձողիկներ
(հր#շակեղեն). գարեջրի քացախ. ս#րճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
կակաոյի
հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
ս#րճի
փոխարինիչներ.
սառնաշաքար
(նաբաթ).
փաթիլներ
(հացահատիկային
արտադրանք). չո#-չո# (հաﬔմ#նք). կ#սկ#ս
(ձավար). ածիկի լ#ծամզ#ք (էքստրակտ) սննդի
համար. ածիկ սննդի ﬔջ օգտագործել# համար.
ակնամոմ. ռելիշ (հաﬔմ#նք). ﬔղվամոր կաթ.
ծովի ջ#ր սն#նդ պատրաստել# համար.
ս#շի. տոմատի սո#ս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հր#շակային).
մյ#սլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սո#ս.
սառեցրած յոգ#րտ (սննդային սառ#յց). չատնի
(հաﬔմ#նք). գարնանային ռ#լետ. տակոս.
տորտիլաներ. սառ#յցով թեյ. թեյի հիմքով
ըմպելիքներ.
հաﬔմ#նքներ
աղցանների
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համար. թավալել# պաքսիմատ. թաբ#լե.
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. ﬕսո
(հաﬔմ#նք) /սոյայի խյ#ս (հաﬔմ#նք).
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի
հիմքով
թեթև
նախաճաշեր.
եգիպտացորենի
շիլա.
եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրի#ﬕ բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(հաﬔմ#նքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ.
ջնարակ
ամոքահ#նց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մ#սեր. աղանդերային մ#սեր (հր#շակեղեն).
մրգային խյ#սեր (սո#սներ). մարինադներ.
չիզբ#րգեր (սենդվիչներ). պեստո (սո#ս).
բաղադր#թյ#ններ խոզապ#խտը ջնարակել#
համար. կտավատի սերմ խոհարարական
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի
ﬔջ օգտագործել# համար. հացահատիկային
սալիկներ պրոտեինի բարձր պար#նակ#թյամբ.
գինեքարաթթ#
խոհարարական
նպատակների
համար.
գլյ#տենային
հավել#յթներ խոհարարական նպատակների
համար. սո#սներ մակարոնեղենի համար.
հացահատիկային
սալիկներ.
արմավեն#
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հր#շակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելﬔններ (խմորի գնդիկներ
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի
համար.
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկ#յզներ. բրնձի
պ#դինգ (քաղցրակ#տապ). ընկ#յզի ալյ#ր.
մանրացրած սխտոր (հաﬔմ#նք). բաոցզի
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր
խոհարարական
նպատակների
համար.
ցզյաոցզի (չինական պելﬔններ). ռաﬔն
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով).
օկոնոﬕակի (ճապոնական բարկահամ բլիթներ).
օկոնոﬕակիի
համար
խմորախառն#րդ
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բ#րիտո.
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի
հիմքով). #տելի թ#ղթ. #տելի բրնձե թ#ղթ.
հացին քսվող սն#նդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սն#նդ ընկ#յզ պար#նակող շոկոլադի
հիմքով. ալյ#րի հիմքով խմորագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող).
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հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ).
սառեց#մով
չորացրած
ճաշատեսակներ,
որոնց հիﬓական բաղադրամասը բրինձն
է. սառեց#մով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիﬓական բաղադրամասը մակարոնն
է. երից#կի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային
կոնֆիտյ#ր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և
տավարի մսի խառն#րդով բրինձ). օնիգիրի
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառ#յցի
խորանարդիկներ. մշակված սերﬓահատիկներ
որպես հաﬔմ#նք օգտագործել# համար.
քնջ#թի
սերﬓահատիկներ
(հաﬔմ#նք).
թթ# դրած բանջարեղեն ս#ր հաﬔմ#նքով
(պիկալիլի).
մշակված
կինոա.
բլղ#ր.
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյ#ր.
լոռամրգի սո#ս [հաﬔմ#նքներ]. խնձորի
սո#ս [հաﬔմ#նքներ]. չորահաց. լոմպոր
(կարտոֆիլի
հիմքով
բլիթիկներ).
զեֆիր
(հր#շակեղեն).
պաստիլա
(հր#շակեղեն).
սեմբեյ
(բրնձի
կրեկերներ).
կիմչիժոն
(խմորված բանջարեղեններից յ#ղաբլիթներ).
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարﬕր
լոբով. շնչառ#թյ#նը թարմացնող անան#խի
կոնֆետներ.
շնչառ#թյ#նը
թարմացնող
ծամոններ. արիշտա #դոն. արիշտա սոբա:
դաս
43.
տեղերի
ամրագրմամբ
(հյ#րանոցներ#մ, պանսիոններ#մ) զբաղվող
գործակալ#թյ#ններ.
սննդամթերքի
պատրաստ#մ,
առաք#մ,
մատ#ց#մ
և
սեղանի
ձևավոր#մ
(քեյթրինգ).
ծերանոցների
ծառայ#թյ#ններ.
սրճարանների
ծառայ#թյ#ններ.
նախաճաշարանների
ծառայ#թյ#ններ.
քեմպինգների
ծառայ#թյ#ններ.
ճաշարանների
ծառայ#թյ#ններ
հիﬓարկներ#մ
կամ
#ս#ﬓական
հաստատ#թյ#ններ#մ.
ժամանակավոր
բնակատեղերի վարձակալ#մ. պանսիոնների
ծառայ#թյ#ններ. զբոսաշրջիկների համար
տների
ծառայ#թյ#ններ.
հյ#րանոցների
ծառայ#թյ#ններ.
մանկամս#րների
ծառայ#թյ#ններ.
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ.
տեղերի
ամրագր#մ
պանսիոններ#մ.
տեղերի
ամրագր#մ
հյ#րանոցներ#մ.
ինքնասպասարկման
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ.
խորտկարանների
ծառայ#թյ#ններ.
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պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի
ծառայ#թյ#ններ.
հանգստի
ճամբարների
ծառայ#թյ#ններ (կացարանի տրամադր#մ).
շարժական շին#թյ#նների վարձ#յթ. տեղերի
ամրագր#մ
ժամանակավոր
բնակ#թյան
համար. մոթելների ծառայ#թյ#ններ. կահ#յքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձ#յթ.
սենյակների,
դահլիճների
վարձակալ#մ
հավաքների համար. վրանների վարձ#յթ.
խոհանոցային սարքերի վարձ#յթ. խﬔլ#
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձ#յթ. լ#սավորող
սարքերի վարձ#յթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների
ստեղծ#մ.
ժամանակավոր
բնակեցման
համար
ընդ#նարանների
ծառայ#թյ#ններ (ժամանման և ﬔկնման
կառավար#մ).
վաշոկ#
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ. արիշտա #դոնի և արիշտա
սոբայի
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ.
սննդի ձևավոր#մ. տորթերի ձևավոր#մ.
տեղեկ#թյ#ն և խորհրդատվ#թյ#ն սննդի
պատրաստման
հարցերով.
անձնական
խոհարարի ծառայ#թյ#ններ.
____________________
(210) 20200085
(220) 22.01.2020
(730) «Լենտեքս» ՍՊԸ, Գյ9մրի, Կամոյի փող.
տ9ն 45, AM
(540)

(511)
կոշկեղեն. բաղնիքի հողաթափներ. գ#լպաներ
(երկար). քրտինք կլանող երկար գ#լպաներ.
գ#լպաների
կրկնակր#նկներ.
բերետներ.
բլ#զներ.
բոաներ
(մորթե
վզպատներ՝
գորժետներ). կեպիներ՝ որպես գլխարկներ.
տրիկոտաժեղեն.
երկարաճիտ
կոշիկներ.
կիսակոշիկներ.
կոշկաքթեր
(կոշիկների
մասեր).
տաբատակալներ.
ք#ղերով
կիսակոշիկներ. հագ#ստի օձիքներ. կաշնեներ.
լիֆեր. թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ
(կանացի
ներքնազգեստ).
ներքնազգեստ.
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գլխանոցներ (հագ#ստ). բոլորագլխարկների
շրջանակներ (հենք). հովարներ գլխարկների
համար. գոտիներ (հագ#ստ). խալաթներ.
սվիտերներ
պ#լովերներ.
կապեր
կարճագ#լպաների համար. կախակապեր.
կապեր երկար գ#լպաների համար. կոշիկների
ճտքեր. ﬕջատակեր. շապիկներ (բլ#զներ).
պլաստրոններ.
կրծքակալներ.
հագ#ստ.
բոլորագլխարկներ.
մորթիներ
(հագ#ստ).
հանովի
օձիքներ.
զ#գագ#լպաներ.
կոմբինեզոններ (հագ#ստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց ք#ղերի սեղﬕրաններ
(գրացիաներ).
կոստյ#ﬓեր.
պատրաստի
հագ#ստ.
մանկական
վարտիքներ
(ներքնազգեստ). ականջակալներ (հագ#ստ).
փողկապներ.
զանգապաններ. բրիջիներ.
տաբատներ.
հագ#ստ
հեծանվորդների
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագ#ստ).
պատրաստի աստառներ (հագ#ստի տարրեր).
վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե հագ#ստ.
ներդիրներ շապիկների համար. էսպադրիլներ.
մորթե թիկնոցներ. ցիլինդրներ. գաբարդիններ
(հագ#ստ). սեղﬕրաններ (ներքնազգեստ).
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ.
բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. գլխաշոր,
որը ծածկ#մ է պարանոցը և #սերը. մանտո.
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գ#լպաներ
կոճերից ﬕնչև ծնկները). հագ#ստ ջերսիից.
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագ#ստ).
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ
(հագ#ստ). մ#ֆտաներ (հագ#ստ). առանց
մատների ձեռնոցներ. տնային կոշիկներ.
կնգ#ղով վերարկ# (թիկնոցներ). մ#շտակներ.
լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկեր. գրպաններ
հագ#ստի համար. պիժամաներ. սաբոներ
(կոշիկ). սանդալներ. կրծկալներ. վերարկ#ներ.
կոշիկների կրնկատակեր. պատմ#ճաններ
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար.
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագ#ստ).
բաճկոններ (հագ#ստ). թղթե հագ#ստ. քողեր
(հագ#ստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ.
լողազգեստներ.
բաղնիքի
խալաթներ.
մանկական կրծկալներ. բացառ#թյամբ թղթից
պատրաստվածների. ներբաններ. կոշիկներ.
կր#նկներ, ոչ էլեկտրական մ#ֆտաներ ոտքերի
համար. սեպեր բ#տսերի համար. սպորտային
կիսակոշիկներ.
գլխակապեր
(հագ#ստ).
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գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ.
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի
թաշկինակներ).
հագ#ստ
մարﬓամարզ#թյան
համար.
հագ#ստ
արհեստական կաշվից. կաշվե հագ#ստ.
թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոստյ#ﬓեր.
սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ.
չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ լայն
եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. գոտի-քսակներ
(հագ#ստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ.
թղթե գդակներ (հագ#ստ). դիմակներ քնել#
համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ.
պոնչոներ. սարոնգներ. լեգինսներ (շալվար).
սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես գլխարկներ.
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային
մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե ոտնաման).
ժամաշապիկներ. ﬕնչև կոճերը հասնող
կոշիկներ. քրտինք ներծծող կարճագ#լպաներ.
վարսավիրական
թիկնոց.
թևքերով
մանկական կրծկալներ. բացառ#թյամբ թղթից
պատրաստվածների. նիհարեցնող նյ#թեր
պար#նակող հագ#ստ. ասեղնագործ հագ#ստ.
կոշիկի կր#նկի պաշտպանիչ հարմարանքներ.
գլխարկներ. թաթմաններ.
դաս
35.
կոշկեղենի.
բաղնիքի
հողաթափների.
գ#լպաների
(երկար).
քրտինք
կլանող
երկար
գ#լպաների.
գ#լպաների կրկնակր#նկների. բերետների.
բլ#զների. բոաների (մորթե վզպատներ՝
գորժետներ). կեպիների՝ որպես գլխարկների.
տրիկոտաժեղենի. երկարաճիտ կոշիկների.
կիսակոշիկների.
կոշկաքթերի
(կոշիկների
մասեր).
տաբատակալների.
ք#ղերով
կիսակոշիկների.
հագ#ստի
օձիքների.
կաշնեների. լիֆերի. թասակների (գլխարկ).
իրանակալների
(կանացի
ներքնազգեստ).
ներքնազգեստի. գլխանոցների (հագ#ստ).
բոլորագլխարկների
շրջանակների
(հենք).
գլխարկների համար հովարների. գոտիների
(հագ#ստ).
խալաթների.
սվիտերների.
պ#լովերների. կարճագ#լպաների համար
կապերի. կախակապերի. երկար գ#լպաների
համար
կապերի.
կոշիկների
ճտքերի.
ﬕջատակերի.
շապիկների
(բլ#զներ).
պլաստրոնների. կրծքակալների. հագ#ստի.
բոլորագլխարկների. մորթիների (հագ#ստ).
հանովի
օձիքների.
զ#գագ#լպաների.
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կոմբինեզոնների (հագ#ստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստի. առանց ք#ղերի սեղﬕրանների
(գրացիաներ). կոստյ#ﬓերի. պատրաստի
հագ#ստի.
մանկական
վարտիքների
(ներքնազգեստ). ականջակալների (հագ#ստ).
փողկապների. զանգապանների. բրիջիների.
տաբատների.
հեծանվորդների
համար
հագ#ստի.
վերնազգեստի.
ձեռնոցների
(հագ#ստ).
պատրաստի
աստառների
(հագ#ստի տարրեր). վզպատների. շարֆերի,
տրիկոտաժե
հագ#ստի.
շապիկների
համար ներդիրների. էսպադրիլների. մորթե
թիկնոցների. ցիլինդրների. գաբարդինների
(հագ#ստ). սեղﬕրանների (ներքնազգեստ).
գոտիների (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկների.
բաճկոնակների.
փողքաժապավենների.
գլխաշորի, որը ծածկ#մ է պարանոցը և #սերը.
մանտոի. սռնապանների (գամաշներ՝ տաք
գ#լպաներ կոճերից ﬕնչև ծնկները). հագ#ստ
ջերսիից. շրջազգեստների. նորածնի օժիտի
(հագ#ստ). շքազգեստների (սպասավորների).
սպորտային
տրիկոտաժեղենի.
բազկապատների. գոգնոցների (հագ#ստ).
մ#ֆտաների (հագ#ստ). առանց մատների
ձեռնոցների. տնային կոշիկների. կնգ#ղով
վերարկ#ի
(թիկնոցներ).
մ#շտակների.
լողափի զգեստների. լողափի կոշիկերի.
հագ#ստի համար գրպանների. պիժամաների.
սաբոների (կոշիկ). սանդալների. կրծկալների.
վերարկ#ների. կոշիկների կրնկատակերի.
պատմ#ճանների (պարեգոտներ). ռանտեր
կոշիկների համար. համազգեստի. բրդյա
բաճկոնների
(հագ#ստ).
բաճկոնների
(հագ#ստ). թղթե հագ#ստի. քողերի (հագ#ստ).
լողագլխարկների.
լողավարտիքների.
լողազգեստների.
բաղնիքի
խալաթների.
մանկական կրծկալների. բացառ#թյամբ թղթից
պատրաստվածների. ներբանների. կոշիկների.
կր#նկների, ոտքերի համար ոչ էլեկտրական
մ#ֆտաների. բ#տսերի համար սեպերի.
սպորտային կիսակոշիկների. գլխակապերի
(հագ#ստ). գլխանոցով բաճկոնի. տակի
շրջազգեստների. կանացի ներքնաշապիկներ
(կոմբինացիա). բոդիի (կանացի ներքնազգեստ).
բանդանաների (պարանոցի թաշկինակներ).
մարﬓամարզ#թյան
համար
հագ#ստի.
արհեստական կաշվից հագ#ստի. կաշվե
հագ#ստի. թիկնոցների. դիմակահանդեսի
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կոստյ#ﬓերի. սարիների. կարճաթև (T-աձև)
մայկաների.
չալմաների.
լայն
եզրերով
ժապավենակապ
փողկապների.
ջրցողի
գլխարկների. գոտի-քսակների (հագ#ստ).
կրծքի գրպանի թաշկինակների. թղթե գդակների
(հագ#ստ).
քնել#
համար
դիմակների.
կիսատաբատաձև
շրջազգեստների.
պոնչոների. սարոնգների. լեգինսների (շալվար).
սարաֆանների. հովարների՝ որպես գլխարկներ.
կիսատաբատների
(ներքնազգեստ).
սպորտային
մայկաների.
կաճյակների
(թաղիքե
ոտնաման).
ժամաշապիկների,
ﬕնչև կոճերը հասնող կոշիկների. քրտինք
ներծծող կարճագ#լպաների. վարսավիրական
թիկնոցի. թևքերով մանկական կրծկալների.
բացառ#թյամբ թղթից պատրաստվածների.
նիհարեցնող նյ#թեր պար#նակող հագ#ստի.
ասեղնագործ հագ#ստի. կոշիկի կր#նկի
պաշտպանիչ հարմարանքների. գլխարկների,
թաթմանների մարածախ և ﬔծածախ վաճառք:
____________________
(210) 20200087
(220) 22.01.2020
(730) Ալվոգեն Ֆարմա Թրեյդինգ Յ9րըփ
ԵՕՕԴ, BG
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստ#կներ.
դիետիկ նյ#թեր բժշկական (բ#ժական)
նպատակների համար. սննդային հավել#ﬓեր
բժշկական (բ#ժական) նպատակների համար։
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(511)
դաս
34.
ծխախոտ.
սիգարետներ.
ծխագլանակներ:
____________________
(210) 20200089
(220) 22.01.2020
(730) «Մ9լտի
Արգիշտի 9, AM
(540)

տաբակ»

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս
34.
ծխախոտ.
սիգարետներ.
ծխագլանակներ:
____________________
(210) 20200090
(220) 22.01.2020
(730) «Մ9լտի
Արգիշտի 9, AM
(540)

տաբակ»

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս
34.
ծխախոտ.
սիգարետներ.
ծխագլանակներ:
____________________
(210) 20200091
(220) 22.01.2020
(730) «Յառդ» ՍՊԸ, Երևան,
Իսահակյան փ. շ. 24, 5, AM
(540)

կենտրոն,

____________________
(210) 20200088
(220) 22.01.2020
(730) «Մ9լտի
Արգիշտի 9, AM
(540)

տաբակ»

ՍՊԸ,

Երևան,
(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայ#թյ#ններ:
____________________
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(210) 20200092
(220) 22.01.2020
(730) Դը Նորթ Ֆեյս Ափարել Քորփ., US
(540)

(511)
դաս
18.
#ղեբեռ,
ճամպր#կներ,
ճամփորդական սնդ#կներ, #ղեպայ#սակներ,
կարճաժամկետ
ճամփորդ#թյ#նների
համար
նախատեսված
պայ#սակներ,
կաշվե պայ#սակներ, ձեռնապայ#սակներ,
սպորտային
պայ#սակներ,
դպրոցական
պայ#սակներ, ﬔծ պայ#սակներ, վերևից
ք#ղով
փակվող
ﬔծ
գլանի
տեսքով
պայ#սակներ,
երեկոյան
պայ#սակներ,
պարկեր խանձար#րների համար, ազդրին
կրվող պայ#սակներ, #սի պայ#սակներ,
կանացի պայ#սակներ, քսակներ, մանկական
լանջագոտիներ, լանջակապեր երեխաներ կրել#
համար, #սապարկեր, դրամապանակներ,
կրեդիտ քարտերի պատյաններ, այցեքարտերի
պատյաններ, խﬔլ# համակարգ պար#նակող
#սապարկեր,
գոտի-պայ#սակներ,
գոտկատեղի
պայ#սակներ,
դատարկ
պիտ#յքատ#փեր հարդարանքի իրերի համար,
թիկնապայ#սակներ,
անձրևապաշտպան
ծածկոցներ #սապարկերի համար, պաշտպանիչ
ծածկոցներ հարմարեցված պայ#սակների,
այն է՝ #սապարկերի, ﬔջքի պայ#սակների
և
բազմանպատակային
(#նիվերսալ)
պայ#սակների համար, հովանոցներ.
դաս 22. վրաններ, բրեզենտ. վրանի
տակ գցել# փռոցներ, վրանը պաշտպանող
տակդիրներ.
դաս 24. քնապարկեր, ներդրակներ
քնապարկերի համար.
դաս 25. հագ#ստ, այն է՝ տղամարդկանց,
կանանց և երեխաների կարճաթև (T-աձև)
մայկաներ, շապիկներ, բլ#զներ, մարﬓի
վերին
մասի
հագ#ստ,
տոլստովկաներ,
սպորտային
տաբատներ,
տաբատներ,
կողﬓային կայծակնաճարմանդով տաբատներ,
կիսատաբատներ, վարտիքներ, բաճկոնակներ,
գլխանոցով
բաճկոններ,
անորակներ
(գլխանոցով բաճկոններ), մանտո, բաճկոններ,
քաﬕադիմացկ#ն բաճկոններ, բաճկոնների
գլխանոցներ,
պ#լովերներ,
սվիտերներ,
արտահագ#ստ,
թերմոներքնազգեստ,
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կարճագ#լպաներ, սռնապաններ (գամաշներ՝
տաք գ#լպաներ կոճերից ﬕնչև ծնկները),
լեգինսներ
(շալվար),
թաթմաններ.
վերնազգեստ, այն է՝ ներդրակներ բաճկոնների
համար,
կոմբինեզոններ,
դահ#կային
հագ#ստ,
դահ#կային
համազգեստներ,
բաճկոնակներ,
դահ#կային
դահ#կային
բաճկոններ,
դահ#կային
կոմբինեզոններ,
կիսակոմբինեզոններ,
կոմբինեզոնտաբատներ,
ձﬔռային
տաբատներ,
ձﬔռային կոստյ#ﬓեր, անձրևապաշտպան
հագ#ստ, անձրևապաշտպան բաճկոններ,
անձրևապաշտպան տաբատներ, կաշնեներ,
զանգապաններ և ոտքի կոճը ծածկող զգեստի
մասեր. շրջազգեստներ, կիսատաբատաձև
շրջազգեստներ, զգեստներ. կոշկեղեն, այն է՝
սպորտային կոշիկներ, սնիքերներ, կտրտված
տեղանքով
վազքի
կոշիկներ,
մագլցել#
կոշիկներ, զբոսանքի կոշիկներ, տնային
կոշիկներ, մագլցել# հողաթափեր, երկարաճիտ
կոշիկներ, արշավի երկարաճիտ կոշիկներ,
զբոսանքի երկարաճիտ կոշիկներ, ձյան համար
կոշիկներ, սաբոներ (կոշիկ), սանդալներ.
գլխարկեղեն, այն է՝ կեպիներ, գլխարկներ,
գլխակապեր,
բանդանաներ,
շարֆեր,
գլխակապեր, ականջակալներ, բալակլավաներ,
հովարներ, թասակներ. գոտիներ (հագ#ստ)։
____________________
(210) 20200093
(220) 22.01.2020
(730) Դը Նորթ Ֆեյս Ափարել Քորփ., US
(540)
(511)
դաս
18.
#ղեբեռ,
ճամպր#կներ,
ճամփորդական սնդ#կներ, #ղեպայ#սակներ,
կարճաժամկետ
ճամփորդ#թյ#նների
համար
նախատեսված
պայ#սակներ,
կաշվե պայ#սակներ, ձեռնապայ#սակներ,
սպորտային
պայ#սակներ,
դպրոցական
պայ#սակներ, ﬔծ պայ#սակներ, վերևից
ք#ղով
փակվող
ﬔծ
գլանի
տեսքով
պայ#սակներ,
երեկոյան
պայ#սակներ,
պարկեր խանձար#րների համար, ազդրին
կրվող պայ#սակներ, #սի պայ#սակներ,
կանացի պայ#սակներ, քսակներ, մանկական
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լանջագոտիներ, լանջակապեր երեխաներ կրել#
համար, #սապարկեր, դրամապանակներ,
կրեդիտ քարտերի պատյաններ, այցեքարտերի
պատյաններ, խﬔլ# համակարգ պար#նակող
#սապարկեր,
գոտի-պայ#սակներ,
գոտկատեղի
պայ#սակներ,
դատարկ
պիտ#յքատ#փեր հարդարանքի իրերի համար,
թիկնապայ#սակներ,
անձրևապաշտպան
ծածկոցներ #սապարկերի համար, պաշտպանիչ
ծածկոցներ հարմարեցված պայ#սակների,
այն է՝ #սապարկերի, ﬔջքի պայ#սակների
և
բազմանպատակային
(#նիվերսալ)
պայ#սակների համար, հովանոցներ.
դաս 22. վրաններ, բրեզենտ. վրանի
տակ գցել# փռոցներ, վրանը պաշտպանող
տակդիրներ.
դաս 24. քնապարկեր, ներդրակներ
քնապարկերի համար.
դաս 25. հագ#ստ, այն է՝ տղամարդկանց,
կանանց և երեխաների կարճաթև (T-աձև)
մայկաներ, շապիկներ, բլ#զներ, մարﬓի
վերին
մասի
հագ#ստ,
տոլստովկաներ,
սպորտային
տաբատներ,
տաբատներ,
կողﬓային կայծակնաճարմանդով տաբատներ,
կիսատաբատներ, վարտիքներ, բաճկոնակներ,
գլխանոցով
բաճկոններ,
անորակներ
(գլխանոցով բաճկոններ), մանտո, բաճկոններ,
քաﬕադիմացկ#ն բաճկոններ, բաճկոնների
գլխանոցներ,
պ#լովերներ,
սվիտերներ,
արտահագ#ստ,
թերմոներքնազգեստ,
կարճագ#լպաներ, սռնապաններ (գամաշներ՝
տաք գ#լպաներ կոճերից ﬕնչև ծնկները),
լեգինսներ
(շալվար),
թաթմաններ.
վերնազգեստ, այն է՝ ներդրակներ բաճկոնների
համար,
կոմբինեզոններ,
դահ#կային
հագ#ստ,
դահ#կային
համազգեստներ,
դահ#կային
բաճկոնակներ,
դահ#կային
բաճկոններ,
դահ#կային
կոմբինեզոններ,
կիսակոմբինեզոններ,
կոմբինեզոնտաբատներ,
ձﬔռային
տաբատներ,
ձﬔռային կոստյ#ﬓեր, անձրևապաշտպան
հագ#ստ, անձրևապաշտպան բաճկոններ,
անձրևապաշտպան տաբատներ, կաշնեներ,
զանգապաններ և ոտքի կոճը ծածկող զգեստի
մասեր. շրջազգեստներ, կիսատաբատաձև
շրջազգեստներ, զգեստներ. կոշկեղեն, այն է՝
սպորտային կոշիկներ, սնիքերներ, կտրտված
տեղանքով
վազքի
կոշիկներ,
մագլցել#
կոշիկներ, զբոսանքի կոշիկներ, տնային
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ՄԱՍ
1
№

կոշիկներ, մագլցել# հողաթափեր, երկարաճիտ
կոշիկներ, արշավի երկարաճիտ կոշիկներ,
զբոսանքի երկարաճիտ կոշիկներ, ձյան համար
կոշիկներ, սաբոներ (կոշիկ), սանդալներ.
գլխարկեղեն, այն է՝ կեպիներ, գլխարկներ,
գլխակապեր,
բանդանաներ,
շարֆեր,
գլխակապեր, ականջակալներ, բալակլավաներ,
հովարներ, թասակներ. գոտիներ (հագ#ստ)։
____________________
(210) 20200094
(220) 22.01.2020
(730) Դը Նորթ Ֆեյս Ափարել Քորփ., US
(540)

(511)
դաս
18.
#ղեբեռ,
ճամպր#կներ,
ճամփորդական սնդ#կներ, #ղեպայ#սակներ,
կարճաժամկետ
ճամփորդ#թյ#նների
համար
նախատեսված
պայ#սակներ,
կաշվե պայ#սակներ, ձեռնապայ#սակներ,
սպորտային
պայ#սակներ,
դպրոցական
պայ#սակներ, ﬔծ պայ#սակներ, վերևից
ք#ղով
փակվող
ﬔծ
գլանի
տեսքով
պայ#սակներ,
երեկոյան
պայ#սակներ,
պարկեր խանձար#րների համար, ազդրին
կրվող պայ#սակներ, #սի պայ#սակներ,
կանացի պայ#սակներ, քսակներ, մանկական
լանջագոտիներ, լանջակապեր երեխաներ կրել#
համար, #սապարկեր, դրամապանակներ,
կրեդիտ քարտերի պատյաններ, այցեքարտերի
պատյաններ, խﬔլ# համակարգ պար#նակող
#սապարկեր,
գոտի-պայ#սակներ,
գոտկատեղի
պայ#սակներ,
դատարկ
պիտ#յքատ#փեր հարդարանքի իրերի համար,
թիկնապայ#սակներ,
անձրևապաշտպան
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ծածկոցներ #սապարկերի համար, պաշտպանիչ
ծածկոցներ հարմարեցված պայ#սակների,
այն է՝ #սապարկերի, ﬔջքի պայ#սակների
և
բազմանպատակային
(#նիվերսալ)
պայ#սակների համար, հովանոցներ.
դաս 22. վրաններ, բրեզենտ. վրանի
տակ գցել# փռոցներ, վրանը պաշտպանող
տակդիրներ.
դաս 24. քնապարկեր, ներդրակներ
քնապարկերի համար.
դաս 25. հագ#ստ, այն է՝ տղամարդկանց,
կանանց և երեխաների կարճաթև (T-աձև)
մայկաներ, շապիկներ, բլ#զներ, մարﬓի
վերին
մասի
հագ#ստ,
տոլստովկաներ,
սպորտային
տաբատներ,
տաբատներ,
կողﬓային կայծակնաճարմանդով տաբատներ,
կիսատաբատներ, վարտիքներ, բաճկոնակներ,
գլխանոցով
բաճկոններ,
անորակներ
(գլխանոցով բաճկոններ), մանտո, բաճկոններ,
քաﬕադիմացկ#ն բաճկոններ, բաճկոնների
գլխանոցներ,
պ#լովերներ,
սվիտերներ,
արտահագ#ստ,
թերմոներքնազգեստ,
կարճագ#լպաներ, սռնապաններ (գամաշներ՝
տաք գ#լպաներ կոճերից ﬕնչև ծնկները),
լեգինսներ
(շալվար),
թաթմաններ.
վերնազգեստ, այն է՝ ներդրակներ բաճկոնների
համար,
կոմբինեզոններ,
դահ#կային
հագ#ստ,
դահ#կային
համազգեստներ,
դահ#կային
բաճկոնակներ,
դահ#կային
բաճկոններ,
դահ#կային
կոմբինեզոններ,
կիսակոմբինեզոններ,
կոմբինեզոնտաբատներ,
ձﬔռային
տաբատներ,
ձﬔռային կոստյ#ﬓեր, անձրևապաշտպան
հագ#ստ, անձրևապաշտպան բաճկոններ,
անձրևապաշտպան տաբատներ, կաշնեներ,
զանգապաններ և ոտքի կոճը ծածկող զգեստի
մասեր. շրջազգեստներ, կիսատաբատաձև
շրջազգեստներ, զգեստներ. կոշկեղեն, այն է՝
սպորտային կոշիկներ, սնիքերներ, կտրտված
տեղանքով
վազքի
կոշիկներ,
մագլցել#
կոշիկներ, զբոսանքի կոշիկներ, տնային
կոշիկներ, մագլցել# հողաթափեր, երկարաճիտ
կոշիկներ, արշավի երկարաճիտ կոշիկներ,
զբոսանքի երկարաճիտ կոշիկներ, ձյան համար
կոշիկներ, սաբոներ (կոշիկ), սանդալներ.
գլխարկեղեն, այն է՝ կեպիներ, գլխարկներ,
գլխակապեր,
բանդանաներ,
շարֆեր,
գլխակապեր, ականջակալներ, բալակլավաներ,
հովարներ, թասակներ. գոտիներ (հագ#ստ)։
____________________
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ՄԱՍ
1
№

(210) 20200095
(220) 22.01.2020
(730) Դը Նորթ Ֆեյս Ափարել Քորփ., US
(540)

(511)
դաս
18.
#ղեբեռ,
ճամպր#կներ,
ճամփորդական սնդ#կներ, #ղեպայ#սակներ,
կարճաժամկետ
ճամփորդ#թյ#նների
համար
նախատեսված
պայ#սակներ,
կաշվե պայ#սակներ, ձեռնապայ#սակներ,
սպորտային
պայ#սակներ,
դպրոցական
պայ#սակներ, ﬔծ պայ#սակներ, վերևից
ք#ղով
փակվող
ﬔծ
գլանի
տեսքով
պայ#սակներ,
երեկոյան
պայ#սակներ,
պարկեր խանձար#րների համար, ազդրին
կրվող պայ#սակներ, #սի պայ#սակներ,
կանացի պայ#սակներ, քսակներ, մանկական
լանջագոտիներ, լանջակապեր երեխաներ կրել#
համար, #սապարկեր, դրամապանակներ,
կրեդիտ քարտերի պատյաններ, այցեքարտերի
պատյաններ, խﬔլ# համակարգ պար#նակող
#սապարկեր,
գոտի-պայ#սակներ,
գոտկատեղի
պայ#սակներ,
դատարկ
պիտ#յքատ#փեր հարդարանքի իրերի համար,
թիկնապայ#սակներ,
անձրևապաշտպան
ծածկոցներ #սապարկերի համար, պաշտպանիչ
ծածկոցներ հարմարեցված պայ#սակների,
այն է՝ #սապարկերի, ﬔջքի պայ#սակների
և
բազմանպատակային
(#նիվերսալ)
պայ#սակների համար, հովանոցներ.
դաս 22. վրաններ, բրեզենտ. վրանի
տակ գցել# փռոցներ, վրանը պաշտպանող
տակդիրներ.
դաս
24.
քնապարկեր,
ներդրակներ
քնապարկերի համար.
դաս 25. հագ#ստ, այն է՝ տղամարդկանց,
կանանց և երեխաների կարճաթև (T-աձև)
մայկաներ, շապիկներ, բլ#զներ, մարﬓի
վերին
մասի
հագ#ստ,
տոլստովկաներ,
սպորտային
տաբատներ,
տաբատներ,
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կողﬓային կայծակնաճարմանդով տաբատներ,
կիսատաբատներ, վարտիքներ, բաճկոնակներ,
գլխանոցով
բաճկոններ,
անորակներ
(գլխանոցով բաճկոններ), մանտո, բաճկոններ,
քաﬕադիմացկ#ն բաճկոններ, բաճկոնների
գլխանոցներ,
պ#լովերներ,
սվիտերներ,
արտահագ#ստ,
թերմոներքնազգեստ,
կարճագ#լպաներ, սռնապաններ (գամաշներ՝
տաք գ#լպաներ կոճերից ﬕնչև ծնկները),
լեգինսներ
(շալվար),
թաթմաններ.
վերնազգեստ, այն է՝ ներդրակներ բաճկոնների
համար,
կոմբինեզոններ,
դահ#կային
հագ#ստ,
դահ#կային
համազգեստներ,
դահ#կային
բաճկոնակներ,
դահ#կային
բաճկոններ,
դահ#կային
կոմբինեզոններ,
կիսակոմբինեզոններ,
կոմբինեզոնտաբատներ,
ձﬔռային
տաբատներ,
ձﬔռային կոստյ#ﬓեր, անձրևապաշտպան
հագ#ստ, անձրևապաշտպան բաճկոններ,
անձրևապաշտպան տաբատներ, կաշնեներ,
զանգապաններ և ոտքի կոճը ծածկող զգեստի
մասեր. շրջազգեստներ, կիսատաբատաձև
շրջազգեստներ, զգեստներ. կոշկեղեն, այն է՝
սպորտային կոշիկներ, սնիքերներ, կտրտված
տեղանքով
վազքի
կոշիկներ,
մագլցել#
կոշիկներ, զբոսանքի կոշիկներ, տնային
կոշիկներ, մագլցել# հողաթափեր, երկարաճիտ
կոշիկներ, արշավի երկարաճիտ կոշիկներ,
զբոսանքի երկարաճիտ կոշիկներ, ձյան համար
կոշիկներ, սաբոներ (կոշիկ), սանդալներ.
գլխարկեղեն, այն է՝ կեպիներ, գլխարկներ,
գլխակապեր,
բանդանաներ,
շարֆեր,
գլխակապեր, ականջակալներ, բալակլավաներ,
հովարներ, թասակներ. գոտիներ (հագ#ստ).
դաս
35.
առցանց
մանրածախ
հանրախան#թի ծառայ#թյ#ններ. մանրածախ
հանրախան#թի ծառայ#թյ#ններ. փոստով
ապրանքների պատվերի ծառայ#թյ#ններ
հագ#ստի, կոշկեղենի, պայ#սակների և
սպորտային հանդերձանքի բնագավառ#մ.
կատալոգով
ապրանքների
պատվերի
ծառայ#թյ#ններ
հագ#ստի,
կոշկեղենի,
պայ#սակների և սպորտային հանդերձանքի
բնագավառ#մ.
վաճառքի
գործակալի
(դիստրիբյ#տորի)
ծառայ#թյ#ններ
հագ#ստի, կոշկեղենի, պայ#սակների և
սպորտային հանդերձանքի բնագավառ#մ.
ինտերնետի ﬕջոցով ապրանքների մասին
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1
№

տեղեկ#թյ#նների տրամադր#մ սպառողներին։
____________________
(210) 20200096
(220) 22.01.2020
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM
(540)

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի).
բրենդի. օղի. մրգային օղիներ. գինիներ.
վիսկի. ալկոհոլային ըմպելիքներ. սիդեր.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերիտիֆներ. թորման ﬕջոցով ստացված
ըմպելիքներ. կոկտեյլներ. ջին. ռոմ. լիկյորներ.
սպիրտային
ըմպելիքներ.
սպիրտային
բնահյ#թեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լ#ծամզ#քներ.
մրգեր
պար#նակող
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20200097
(220) 22.01.2020
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM
(540)
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ՄԱՍ
1
№

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի).
բրենդի. օղի. մրգային օղիներ. գինիներ.
վիսկի. ալկոհոլային ըմպելիքներ. սիդեր.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերիտիֆներ. թորման ﬕջոցով ստացված
ըմպելիքներ. կոկտեյլներ. ջին. ռոմ. լիկյորներ.
սպիրտային
ըմպելիքներ.
սպիրտային
բնահյ#թեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լ#ծամզ#քներ.
մրգեր
պար#նակող
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ:
____________________

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի).
բրենդի. օղի. մրգային օղիներ. գինիներ.
վիսկի. ալկոհոլային ըմպելիքներ. սիդեր.
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի.
ապերիտիֆներ. թորման ﬕջոցով ստացված
ըմպելիքներ. կոկտեյլներ. ջին. ռոմ. լիկյորներ.
սպիրտային
ըմպելիքներ.
սպիրտային
բնահյ#թեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լ#ծամզ#քներ.
մրգեր
պար#նակող
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ:
____________________
(210) 20200098
(220) 22.01.2020
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM
(540)

(210) 20200099
(220) 22.01.2020
(730)
ՄԱՐԻՖԱՐՄ,
ստորիտվե դ.օ.օ., SI
(540)

պրոիզվոդնյա

ին

(511)
դաս 5. ատաﬓաբ#ժական հղկանյ#թեր.
ակոնիտին. սոսինձ ատաﬕ պրոթեզների
համար. պատրաստ#կներ օդը մաքրել#
համար.
սպիտակ#ցային
սննդամթերք
բժշկական
նպատակների
համար.
սպիտակ#ցային պատրաստ#կներ բժշկական
նպատակների համար. բժշկական սպիրտ.
ալդեհիդներ դեղագործական նպատակների
համար. ազնիվ ﬔտաղների համահալվածքներ
ատաﬓաբ#ժական նպատակների համար.
ատաﬓաբ#ժական ամալգաﬓեր (սնդկազոդք).
օսլա
դիետիկ
կամ
դեղագործական
նպատակների
համար.
անզգայացնող
ﬕջոցներ.
սաﬕթի
յ#ղ
բժշկական
նպատակների համար. կպչ#ն սպեղանիներ.
արջընկ#յզի կեղև (տոն#սը բարձրացնող
ﬕջոց) բժշկական նպատակների համար.
պատրաստ#կներ ﬖասատ# կենդանիներին
ոչնչացնել# համար. հակաասթմատիկ թեյերի
փ#նջ.
ցրտահար#թյ#նից
պաշտպանող
քս#քներ
դեղագործական
նպատակների
համար. պատրաստ#կներ թ#թքը բ#ժել#
համար. պատրաստ#կներ տնային սնկերը
ոչնչացնել# համար. ﬕջոցներ գլխացավի դեմ.
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ցեցից
պաշտպանող
պատրաստ#կներ.
ﬕջոցներ մակաբ#յծների դեմ. հականեխիչներ.
հականեխիչ
բամբակ.
հակադի#րետիկ
պատրաստ#կներ.
գորտն#կներ
բ#ժող
մատիտներ. ապանեխված բամբակ. սն#ցիչ
ﬕջավայրեր
մանրէների
կ#լտ#րաների
համար. մանրէաբանական պատրաստ#կներ
բժշկական և անասնաբ#ժական նպատակների
համար. մանրէական թ#յներ. մանրէական
պատրաստ#կներ
բժշկական
և
անասնաբ#ժական նպատակների համար.
հակակոշտ#կային օղակներ ոտքերի համար.
լոգանքների
պատրաստ#կներ
բժշկական
նպատակների համար. աղեր հանքային ջրերով
լոգանքի համար. թթվածնային վաննաներ.
ծովի ջ#ր բ#ժիչ լոգանքների համար. բ#ժիչ
պատրաստ#կներ
լոգանքի
համար.
բալասանային պատրաստ#կներ բժշկական
նպատակների
համար.
վիրակապային
կալանդներ
(բանդաժներ).
բալզաﬓեր
(բալասաններ)
բժշկական
նպատակների
համար. լվացող ﬕջոցներ անաս#նների համար
(ﬕջատասպաններ). բիոցիդներ. բիսմ#թի
պատրաստ#կներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ﬕջատասպան
ﬕջոցներ.
փայտած#խ
դեղագործական
նպատակների
համար.
դեղորայքային
կոնֆետներ. բ#ժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանքների
համար.
պատրաստ#կներ
այրվածքները
մշակել# համար. կաշ# (ակացիայի, արմավեն#
էքստրակտ) դեղագործական նպատակների
համար. պատրաստ#կներ ոսկրակոշտ#կները
բ#ժել# համար. կալոﬔլ (ֆ#նգիցիդ). փոշի
ճանճասպեղան#ց. ռետին ատաﬓաբ#ժական
նպատակների
համար.
օշարակներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
դեղապատիճներ.
դեղագործական
պատրաստ#կներ.
վիրակապեր
տաք
կոմպրեսների համար. բամբակյա կտորներ
բժշկական (բ#ժական) նպատակների համար.
ծվատ#ք բժշկական նպատակների համար.
կրային պատրաստ#կներ դեղագործական
նպատակների համար. լվացող ﬕջոցներ շների
համար (ﬕջատասպաններ). ռեպելենտներ
շների
համար.
քիﬕա-դեղագործական
պատրաստ#կներ. քլորալի ջրային լ#ծ#յթ
դեղագործական
նպատակների
համար.
քլորաֆորմ.
ծխախոտ
չպար#նակող

02/2

ՄԱՍ
1
№

սիգարետներ
բժշկական
նպատակների
համար.
ատաﬕ
ցեﬔնտներ.
ցեﬔնտ
կենդանիների
սմբակների
համար.
կաղապարամոﬔր
ատաﬓաբ#ժական
նպատակների համար. մոﬔր ծխահարման
համար.
կոկաին.
հակամակաբ#ծային
վզակապեր կենդանիների համար. աչքի
թրջոցներ. վիրակապեր կոմպրեսների համար.
վիտաﬕնային պատրաստ#կներ. քիﬕական
հաղորդիչներ
էլեկտրակարդիոգրաֆիական
էլեկտրոդների համար. կենդ#րանգի կեղև
բժշկական նպատակների համար. դեղեր
փորկապ#թյան
դեմ.
լ#ծ#յթներ
հպաոսպնյակների
համար.
քիﬕական
հակաբեղﬓավորիչ ﬕջոցներ. ռադիոլոգիական
ցայտ#նակ նյ#թեր բժշկական (բ#ժական)
նպատակների
համար.
պատրաստ#կներ
կոշտ#կները հեռացնել# համար. բամբակ
բժշկական
նպատակների
համար.
դեղագործական պատրաստ#կներ արևայր#քը
բ#ժել# համար. կա#ստիկ մատիտներ.
ցրտահարման
ժամանակ
օգտագործվող
պատրաստ#կներ.
արյ#ն
կանգնեցնող
մատիտներ. կրոտոնի կեղև. կ#րարե (#ժեղ
թ#յն). պատվաստանյ#թեր. լվացող ﬕջոցներ
բժշկական նպատակների համար. եփ#կներ
դեղագործական նպատակների համար. նյ#թեր
ատաﬓալցման համար. նյ#թեր ատաﬓերի
ծեփապատճենների համար. լաքեր ատաﬓերի
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատաﬓերի
համար. բժշկական վիրակապման նյ#թեր.
ճենապակի ատաﬕ պրոթեզների համար.
պատրաստ#կներ ատաﬓերի դ#րս գալը
հեշտացնել#
համար.
արյ#նը
մաքրող
ﬕջոցներ. ախտահանիչ ﬕջոցներ հիգիենիկ
նպատակների
համար.
հոտազերծիչներ,
բացառ#թյամբ մարդկանց կամ կենդանիների
համար նախատեսվածների. պատրաստ#կներ
մկներին
ոչնչացնել#
համար.
հաց
շաքարախտով
հիվանդների
համար.
մարսող#թյանը նպաստող դեղագործական
ﬕջոցներ.
դիգիտալին.
ցավազրկողներ.
դեղաﬕջոցներ.
լրացված
ճամփորդական
դեղատ#փեր. մագնեզիադ դեղագործական
նպատակների համար. պատրինջի ջ#ր
դեղագործական
նպատակների
համար.
հանքային ջրեր բժշկական նպատակների
համար. հանքային ջրերի կազﬕ ﬔջ մտնող
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աղեր. ստորերկրյա տաք ջրեր. ծառերի կեղևներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
էլիքսիրներ
(դեղագործական
պատրաստ#կներ).
լ#ծիչներ
կպչ#ն
սպեղանիները
հեռացնել#
համար.
հակասպորային
պատրաստ#կներ.
վիրախծ#ծներ, տամպոններ վերքերը բ#ժել#
համար. աղեր բժշկական նպատակների
համար. բարդ եթերներ դեղագործական
նպատակների
համար.
պարզ
եթերներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
վիրաբ#ժական
վիրակապման
նյ#թեր.
էվկալիպտի (նիվեն#) թ#րմ դեղագործական
նպատակների համար. էվկալիպտ (նիվենի)
դեղագործական
նպատակների
համար.
լ#ծողականներ (մաքրող ﬕջոցներ). ալյ#ր
դեղագործական
նպատակների
համար.
կաթնային չոր խառն#րդներ մանկական սննդի
համար. ջերﬓ իջեցնող ﬕջոցներ. սաﬕթ
բժշկական
նպատակների
համար.
դեղաթ#րﬔր. բ#ժիչ թեյեր. ձկան յ#ղ.
ֆ#նգիցիդներ.
նյարդերը
ամրապնդող
ﬕջոցներ.
գվայակոլ
դեղագործական
նպատակների համար. որդաթափ ﬕջոցներ.
թանզիֆ վիրակապերի համար. լ#ծողական
ﬕջոցներ. դոնդողանյ#թ (ժելատին) բժշկական
նպատակների
համար.
բոգ
(օձադեղ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
մանրէասպաններ.
գլիցերաֆոսֆատներ.
ռետին բժշկական նպատակների համար.
կտավատի սերմ դեղագործական նպատակների
համար. քս#քներ բժշկական նպատակների
համար.
քս#քներ
անասնաբ#ժական
նպատակների համար. կթել# ժամանակ
օգտագործվող
քս#ք.
քիﬕական
պատրաստ#կներ հղի#թյան ախտորոշման
համար. բ#ժիչ յ#ղեր. հեմատոգեն. հեմոգլոբին.
դեղաբ#յսեր.
հորմոններ
բժշկական
նպատակների
համար.
մանանեխի
յ#ղ
դեղագործական
նպատակների
համար.
հիդրաստին. հիդրաստինին. խոնաված#ծ
բամբակ.
սերﬓահեղ#կ
արհեստական
բեղﬓավորման
համար.
ռեպելենտներ
ﬕջատների դեմ. յոդի թ#րմ. պեպտոններ
դեղագործական
նպատակների
համար.
յոդաֆորմ. իռլանդական մամ#ռ բժշկական
նպատակների
համար.
յալապա
(լ#ծողականներ).
#նաբ
դեղորայքային.
մատ#տակ դեղագործական նպատակների
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համար.
ծխախոտի
լ#ծամզ#քներ
(էքստրակտներ)
(ﬕջատասպաններ).
կաթնային
ֆերﬔնտներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ածիկակաթից
ըմպելիքներ բժշկական նպատակների համար.
լվացող ﬕջոցներ կենդանիների համար
(ﬕջատասպաններ). ալյ#ր կտավատի սերﬕց
դեղագործական
նպատակների
համար.
լոսյոններ
դեղագործական
նպատակների
համար.
կաթնաշաքար
(լակտոզ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
պատրաստ#կներ ﬕջատների թրթ#րները
ոչնչացնել# համար. խմորիչներ դեղագործական
նպատակների
համար.
պատրաստ#կներ
ցամաքային կակղամորթներին ոչնչացնել#
համար. քս#քներ. լ#պ#լին դեղագործական
նպատակների համար. ծամոն բժշկական
նպատակների համար. մանգրեն# կեղև
դեղագործական
նպատակների
համար.
կանացի հիգիենիկ կիսավարտիքներ. դաղձ
(անան#խ) դեղագործական նպատակների
համար. քիﬕական պատրաստ#կներ ﬕլդյ#ի
դեմ մշակման համար. ածիկ դեղագործական
նպատակների
համար.
պատրաստ#կներ
ﬖասատ# բ#յսերը ոչնչացնել# համար.
ծծմբային ձողիկներ (ախտահանիչ ﬕջոցներ).
բժշկական շրթնաքս#քներ. թ#րﬔր բժշկական
նպատակների համար. շիճ#կներ. ﬔնթոլ.
սնդիկային
քս#քներ.
սն#ցիչ
նյ#թեր
ﬕկրոօրգանիզﬓերի
համար.
ﬕկրոօրգանիզﬓերի մանրէախմբեր բժշկական
կամ անասնաբ#ժական նպատակների համար.
պաստեղներ դեղագործական նպատակների
համար. թ#յն առնետների համար. կպչ#ն
ճանճորսներ. պատրաստ#կներ ճանճերին
ոչնչացնել# համար. մանանեխ դեղագործական
նպատակների
համար.
լոսյոններ
անասնաբ#ժական նպատակների համար.
ﬕրոբալանի
կեղև
դեղագործական
նպատակների
համար.
քիﬕական
պատրաստ#կներ
մրիկով
վարակված
հատիկաբ#յսերը մշակել# համար. թմրադեղեր.
հոտոտելի աղեր. քս#քներ դեղագործական
նպատակների
համար.
ափիոնային
պատրաստ#կներ.
ափիոն.
օպոդելդոկ.
պատրաստ#կներ օրգանաբ#ժ#թյան համար.
ոսկ# ամալգաﬓեր (սնդկազոդք) ատաﬓերի
համար.
պեկտիններ
դեղագործական
նպատակների համար. հիգիենիկ տամպոններ
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կանանց
համար.
հիգիենիկ
սրբիչներ,
ﬕջադիրներ.
ֆենոլներ
դեղագործական
նպատակների համար. թ#ղթ մանանեխային
սպեղանիների
համար.
ﬕջոցներ
մակաբ#յծներին
ոչնչացնել#
համար.
դեղագործական
պատրաստ#կներ
մաշկի
խնամքի համար. խոտային թեյեր բժշկական
նպատակների
համար.
դեղագործական
պատրաստ#կներ թեփը հեռացնել# համար.
պեպսիններ (ֆերﬔնտներ) դեղագործական
նպատակների
համար.
պատիճներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
առաջին օգն#թյան լրացված դեղատ#փեր.
ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների
համար.
քիﬕական
պատրաստ#կներ
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. ﬕջոցներ
ոտքերը քրտնել# դեմ. արյան պլազմա. թ#յներ.
կալի#ﬕ աղեր բժշկական նպատակների
համար.
պիրետր#ﬕ
փոշի.
քվեբրախո
(դաբաղային
էքստրակտ)
բժշկական
նպատակների համար. քվասիա (տոն#սը
բարձրացնող ﬕջոց) բժշկական նպատակների
համար. քինաքինայի (խինինի) կեղև բժշկական
նպատակների համար. քինին բժշկական
նպատակների համար. քինոլին բժշկական
նպատակների համար. ռադիոակտիվ նյ#թեր
բժշկական (բ#ժական) նպատակների համար.
ռադի#մ բժշկական նպատակների համար.
բ#ժիչ արմատներ. խավարծիլի արմատներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
տոն#սը բարձրացնող ﬕջոցներ (դեղային
պատրաստ#կներ).
ազոտաթթվական
հիﬓային
բիսմ#թ
դեղագործական
նպատակների
համար.
սարսապարիլ
բժշկական նպատակների համար. արյ#ն
բժշկական նպատակների համար. բժշկական
տզր#կներ. #սի վիրաբ#ժական վիրակապեր.
ցավամոքիչ
դեղաﬕջոցներ.
տրանկվիլիզատորներ. հասկաժանգ դեղագործական
նպատակների
համար.
դեղաﬕջոցներ
շիճ#կաբ#ժ#թյան
համար.
մանանեխի
սպեղանի.
պատրաստ#կներ
հողը
մանրէազերծել#
համար.
քնաբերներ.
նատրի#ﬕ աղեր բժշկական նպատակների
համար. պատրաստ#կներ մանրէազերծման
համար. ստրիխնին. արյ#ն կանգնեցնող
(արյ#նարգել) ﬕջոցներ. շաքար բժշկական
նպատակների
համար.
ս#լֆաﬕդային
պատրաստ#կներ
(դեղորայքային
պատ-
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րաստ#կներ).
դեղամոﬔր.
գինեքար
դեղագործական
նպատակների
համար.
բևեկնայ#ղ դեղագործական նպատակների
համար.
տերպենթին
դեղագործական
նպատակների համար. թիմոլ դեղագործական
նպատակների համար. ﬕջոցներ քրտնել# դեմ.
հատ#կ նյ#թերով տոգորված թ#ղթ ցեցերի
դեմ. անասնաբ#ժական պատրաստ#կներ.
քիﬕական
պատրաստ#կներ
վարակված
խաղողը մշակել# համար. պատրաստ#կներ
մակաբ#յծներին
ոչնչացնել#
համար.
թարախաքաշ
ﬕջոցներ.
ացետատներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
թթ#ներ
դեղագործական
նպատակների
համար. կպչ#ն ժապավեններ բժշկական
նպատակների համար. ալկալոիդներ բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ սննդամթերք
բժշկական նպատակների համար. մանկական
սն#նդ. ալյ#ﬕնի ացետատ դեղագործական
նպատակների համար. նշի կաթ դեղագործական
նպատակների համար. քս#քներ արևայր#քի
դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների
համար. մատ#տակի ձողիկներ դեղագործական
նպատակների
համար.
խﬔլ#
սոդա
դեղագործական
նպատակների
համար.
կենսաբանական պատրաստ#կներ բժշկական
նպատակների համար. բրոմ դեղագործական
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ
բժշկական նպատակների համար. քափ#րի
յ#ղ բժշկական նպատակների համար. քափ#ր
բժշկական
նպատակների
համար.
բյ#րեղացված սառնաշաքար
բժշկական
նպատակների
համար.
կարբոնիլ
(հակամակաբ#ծային ﬕջոց). ալգիցիդներ.
լեցիթին բժշկական նպատակների համար.
գազեր բժշկական նպատակների համար.
աﬔնօրյա ﬕջադիրներ (հիգիենիկ). մայր ﬔղվի
կաթ դեղագործական նպատակների համար.
բժշկական ﬕջոցներ նիհարել# համար. բարդ
ցելյ#լոզային (թաղանթանյ#թային) եթերներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
կա#ստիկներ դեղագործական նպատակների
համար.
պարզ
ցելյ#լոզային
(թաղանթանյ#թային) եթերներ դեղագործական
նպատակների
համար.
հացահատիկային
բ#յսերի մշակման երկրորդական արգասիքներ
բժշկական նպատակների համար. քիﬕական
պատրաստ#կներ
դեղագործական
նպատակների համար. կոլոդի#մ դեղագործական
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նպատակների
համար.
թթ#
գինեքար
դեղագործական
նպատակների
համար.
կրեոզոտ
(փայտի
տոգորանյ#թ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
ատաﬓաբ#ժական դեղաﬕջոցներ. դեղաﬕջոցներ մարդ# համար. դեղաﬕջոցներ
անասնաբ#ժական նպատակների համար.
ախտորոշման պատրաստ#կներ բժշկական
նպատակների համար. գլիցերին բժշկական
նպատակների
համար.
ﬕքստ#րաներ.
ֆերﬔնտներ դեղագործական նպատակների
համար.
ծծմբածաղիկ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ֆորմալդեհիդ
(մրջնալդեհիդ) դեղագործական նպատակների
համար. ծխել# խոտեր բժշկական նպատակների
համար. բժշկական պատրաստ#կներ ծխեցման
համար.
գխտորաթթ#
դեղագործական
նպատակների համար. վազելին բժշկական
նպատակների
համար.
խաղողաշաքար
(գլյ#կոզա) բժշկական նպատակների համար.
դեղնախեժ բժշկական նպատակների համար.
գ#րյ#ն-բալզամ
(բալասան)
բժշկական
նպատակների համար. գայլ#կի լ#ծամզ#քներ
(էքստրակտներ) դեղագործական նպատակների
համար. գերչակի յ#ղ բժշկական նպատակների
համար.
ջրածնի
պերօքսիդ
բժշկական
նպատակների համար. յոդ դեղագործական
նպատակների
համար.
յոդիդներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
ալկալիական
ﬔտաղների
յոդիդներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
իզոտոպներ բժշկական նպատակների համար.
դիետիկ նյ#թեր բժշկական (բ#ժական)
նպատակների
համար.
խանձար#րներ
անﬕզապահ#թյամբ տառապողների համար.
կենսաբանական
պատրաստ#կներ
անասնաբ#ժական նպատակների համար.
քիﬕական
պատրաստ#կներ
բժշկական
նպատակների
համար.
քիﬕական
պատրաստ#կներ
անասնաբ#ժական
նպատակների համար. քիﬕական ռեակտիﬖեր
բժշկական
կամ
անասնաբ#ժական
նպատակների
համար.
պատրաստ#կներ
հպաոսպնյակների մաքրման համար. դիաստազ
(խմորիչ) բժշկական նպատակների համար.
սննդային նրբաթելեր. ֆերﬔնտներ բժշկական
նպատակների
համար.
ֆերﬔնտներ
անասնաբ#ժական նպատակների համար.
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ֆերﬔնտային
(խմորիչ)
պատրաստ#կներ
բժշկական
նպատակների
համար.
ֆերﬔնտային
(խմորիչ)
պատրաստ#կներ
անասնաբ#ժական նպատակների համար
հիգիենիկ
կիսավարտիքներ
անﬕզապահ#թյամբ
տառապողների
համար.
չորարարներ բժշկական նպատակների համար.
դեղաﬕջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ.
ﬕկրոտարրերով պատրաստ#կներ մարդկանց
և կենդանիների համար. աﬕնաթթ#ներ
բժշկական
նպատակների
համար.
աﬕնաթթ#ներ
անասնաբ#ժական
նպատակների
համար.
բարձիկներ
կրծքով
կերակրելիս օգտագործել# համար. մայր#
կեղև, որն օգտագործվ#մ է որպես ռեպելենտ՝
վանիչ նյ#թ. ախտահանիչ ﬕջոցներ քիﬕական
զ#գարանների
համար.
ձկան
ալյ#ր
դեղագործական
նպատակների
համար.
սննդային հանքային հավել#ﬓեր. բժշկական
ﬕջոցներ ատաﬕ խոռոչի խնամքի համար.
սննդային
հավել#ﬓեր.
ոսկրացեﬔնտ
վիրաբ#ժական
և
ոսկրաբ#ժական
նպատակների համար. ծխեցման համար
ռեպելենտներ ﬕջատների դեմ. ակարիցիդներ
(տիզասպաններ). հակաբիոտիկներ. բժշկական
նպատակներով
օգտագործվող
ﬕջոցներ
ախորժակը ճնշել# համար. պատրաստ#կներ
բրոնխները լայնացնել# համար. կոշտ#կային
բարձիկներ. մոլեսկին (բամբակե գործվածք)
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային
լ#ծ#յթներ բժշկական նպատակների համար.
բժշկական
պատրաստ#կներ
մազերն
աճեցնել# համար. ստերոիդներ. օժանդակ
ﬕջոցներ բժշկական նպատակների համար.
վիրաբ#ժական
հյ#սվածքապատվաստներ
կենդանի
հյ#սվածքներից.
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվող
աչքի
վիրակապեր.
թթվածին
բժշկական
նպատակների
համար.
հոտազերծիչներ
հագ#ստի
կամ
մանածագործվածքային
արտադրանքի համար. օդը թարմացնող
հոտազերծիչներ.
հեշտոցային
լվացման
ﬕջոցներ բժշկական նպատակների համար
ցող#նային բջիջներ բժշկական (բ#ժական)
նպատակների համար. ցող#նային բջիջներ
անասնաբ#ժական նպատակների համար.
մշակաբ#յսեր
կենսաբանական
հյ#սվածքներից բժշկական նպատակների
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համար.
մշակաբ#յսեր
կենսաբանական
հյ#սվածքներից
անասնաբ#ժական
նպատակների
համար.
սառեցնող
հեղ#կացիրներ
բժշկական
նպատակների
համար. քսանյ#թեր ինտիմ նպատակների
համար. պատրաստ#կներ հալվե վերայից
դեղագործական
նպատակների
համար.
մարգարտե
դիմափոշի
բժշկական
նպատակների
համար.
պատրաստ#կներ
սեռական
ակտիվ#թյ#նը
պակասեցնել#
համար.
մանկական
խանձար#րներ.
մանկական
կիսավարտիք-խանձար#րներ.
բ#ժական պատրաստ#կներ աչքերը լվանալ#
համար. հաբեր ախորժակը զսպել# համար.
հաբեր նիհարել# համար. արևայր#քի հաբեր.
հաբեր-հակաօքսիդանտներ.
սննդային
հավել#ﬓեր
կենդանիների
համար.
սպիտակ#ցային
սննդային
հավել#ﬓեր.
սննդային հավել#ﬓեր կտավատի սերﬔրից.
սննդային հավել#ﬓեր կտավատի սերﬕ
յ#ղից. սննդային հավել#ﬓեր ցորենի ծիլերից.
խմորիչի սննդային հավել#ﬓեր. սննդային
հավել#ﬓեր մայր ﬔղվի կաթից. ակնամոմ
դեղագործական
նպատակների
համար.
սննդային հավել#ﬓեր ակնամոﬕց. սննդային
հավել#ﬓեր բ#յսերի ծաղկափոշ#ց. սննդային
հավել#ﬓեր
ֆերﬔնտներից.
սննդային
հավել#ﬓեր խաղողաշաքարից (գլյ#կոզայից).
սննդային հավել#ﬓեր լեցիթինից. սննդային
հավել#ﬓեր
ալգինատից.
ալգինատներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
սննդային հավել#ﬓեր կազեինից. սննդային
հավել#ﬓեր
պրոտեինից.
պրոտեինից
սննդային հավել#ﬓեր կենդանիների համար.
ռեակտիվ թ#ղթ բժշկական նպատակներով.
սպիրտ դեղագործական նպատակների համար.
պեստիցիդներ.
խանձար#րներ
ընտանի
կենդանիների համար. ախտահանիչ ﬕջոցներ.
վիրաբ#ժական
սոսինձ.
ախտորոշիչ
կենսաբանական
մարկերներ
բժշկական
նպատակների
համար.
պատրաստ#կներ
կորյակային
հիվանդ#թյ#նները
բ#ժել#
համար. բ#ժական անասնակեր կենդանիների
համար.
ախտորոշիչ
պատրաստ#կներ
անասնաբ#ժական նպատակների համար.
բամբակյա
փայտիկներ
բժշկական
օգտագործման համար. բամբակյա տամպոններ
բժշկական նպատակների համար. մանկական
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սննդային
խառն#րդներ.
կաթի
փոշի
երեխաների համար. հյ#սվածքապատվաստներ
(կենդանի հյ#սվածքներ). կոլագեն բժշկական
նպատակների համար. բ#սային լ#ծամզ#քներ
(էքստրակտներ) դեղագործական նպատակների
համար.
դեղագործական
ապրանքներ.
ﬕկրոօրգանիզﬓերից
պատրաստ#կներ
բժշկական
կամ
անասնաբ#ժական
նպատակների
համար.
ֆիտոթերապևտիկ
պատրաստ#կներ բժշկական նպատակների
համար. բ#յսերի էքստրակտներ բժշկական
նպատակների համար. սեռական տոն#սը
բարձրացնող
ժելեր.
իմ#նախթանիչներ.
ն#տրիցևտիկ պատրաստ#կներ թերապևտիկ
կամ բժշկական նպատակներով. բժշկական
նպատակներին հարմարեցրած սառեց#մով
չորացրած սն#նդ. բժշկական նպատակներին
հարմարեցված համասեռ սն#նդ. նախապես
լցված ներարկիչներ բժշկական նպատակներով.
բժշկական նպատակներին հարմարեցրած
սառեց#մով չորացրած ﬕս. ռեակտիվ թ#ղթ
անասնաբ#ժական
նպատակներով.
կապակցող ﬕջոցներ բժշկական նպատակների
համար. բ#ժիչ ատաﬓափոշիներ. բ#ժիչ
պատրաստ#կներ
ոջիլների
դեմ
(պեդիկ#լիցիդներ). ոջիլասպան շամպ#ններ.
ﬕջատասպան շամպ#ններ կենդանիների
համար. անասնաբ#ժական ﬕջատասպան
լվացող ﬕջոցներ. հակամանրէային օճառներ.
ձեռքերը լվանալ# հակամանրէային ﬕջոցներ.
սափրվել#ց հետո օգտագործվող բ#ժական
լոսյոններ. բ#ժիչ շամպ#ններ. արդ#զարդի
բ#ժիչ պատրաստ#կներ. մազերի բ#ժիչ
լոսյոններ. բ#ժիչ չոր շամպ#ններ. բ#ժիչ
շամպ#ններ ընտանի կենդանիների համար.
ախտահանող օճառներ. բ#ժիչ օճառներ.
ﬔրսման մոﬔր թերապևտիկ նպատակների
համար. ասաիի փ#շ# հիմքի վրա սննդային
հավել#ﬓեր. վիտաﬕնային հավել#ﬓերով
սպեղանալաթեր.
սննդային
հավել#ﬓեր
կոսﬔտիկական ազդեց#թյամբ. նիկոտինային
ծամոն (խեժ) ծխել#ց հրաժարվել# համար.
նիկոտինային
սպեղանալաթ
ծխել#ց
հրաժարվել# համար. դենդրիﬔրի հիմքով
պոլիﬔրից պատրաստված դեղապատիճներ
դեղագործական
արտադրանքի
համար.
քիﬕական
պատրաստ#կներ
վարակված
հացահատիկային բ#յսերը մշակել# համար.
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մաշկային
ներարկային
լցանյ#թեր.
ﬕջատասպան
նյ#թերով
տոգորված
ապարանջաններ. բ#ժիչ ատաﬓամած#կ.
ﬔրսման ժելեր բժշկական նպատակների
համար. ցավազրկող ձողեր գլխացավի դեմ.
հակաբեղﬓավորիչ սպ#նգներ. ﬕանգամյա
օգտագործման
լողալ#
խանձար#րներ
երեխաների համար. բազմակի օգտագործման
լողալ# խանձար#րներ երեխաների համար.
խանձար#րներ
փոխել#
ﬕանգամյա
օգտագործման փռոցներ երեխաների համար.
կենդանի հյ#սվածքներ պար#նակող ոսկրային
լցանյ#թեր.
լիցքավորված
թթվածնային
բալոններ բժշկական նպատակների համար.
կանեփ բժշկական նպատակների համար:
____________________

(210) 20200100
(220) 22.01.2020
(730) Կարեն Գեղամյան, Երևան, Դավթաշեն
1-ին թաղ., շ. 18, բն. 33, AM
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորանային ծառայ#թյ#ններ:
____________________
(210) 20200101
(220) 22.01.2020
(730) «Ֆինտեխ 360» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան
9, բն. 46, AM
(540)

(511)
դաս 41. ﬕջոցառ#ﬓերի կազմակերպ#մ.
կոնֆերանսների կազմակերպ#մ և անցկաց#մ:
____________________
(210) 20200102
(220) 23.01.2020
(730) Սեյեդ Ջալալ Մ9սավի Խաթիբի, Երևան,
Մաﬕկոնյանց 23, բն. 34, AM

02/2

ՄԱՍ
1
№

(540)

(511)
դաս 1. կատալիզատորներ. արգելակի
հեղ#կներ. կառավարող սարքի #ժեղարարի
հեղ#կներ. սոսինձներ արդյ#նաբերական
նպատակների համար
դադ 4. շարժիչային վառելիք. շարժիչի յ#ղ.
դաս 6. ﬔտաղական կցաշ#րթեր. դռները
փակել# ոչ էլեկտրական ﬔտաղյա սարքեր.
ﬔտաղական փականքներ տրանսպորտային
ﬕջոցների համար.
դաս 7. ﬔքենաների սռնիներ. հակադարձ
կափ#յրներ (ﬔքենաների մասեր).
պոմպեր (ﬔքենաների կամ շարժիչների
մասեր). շ#ռտվիկներ (ﬔքենաների մասեր).
ծնկաձև լիսեռներ. ﬔկնասարքեր շարժիչների
համար. հաստատ#ն հոսանքի գեներատորներ.
զտիչներ՝ որպես ﬔքենաների կամ շարժիչների
մասեր. արտանետման կարճախողովակներ
շարժիչների համար. ներարկիչներ շարժիչների
համար.
ﬔքենաների
կամ
շարժիչների
կառավարման մալ#խներ. ճախարակներ.
փոխանցման
տ#փեր,
բացառ#թյամբ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար
նախատեսվածների.
ﬕացման
ձգաձողեր ﬔքենաների և շարժիչների համար.
ﬗոցի
օղեր.
առանցքակալի
զատիչներ
(գնդիկների
բռնիչներ).
անվիկավոր
առանցքակալներ. շարժիչների (հովացման)
ռադիատորներ. շարժիչների ﬗոցներ.
արտանետ#մային համակարգեր շարժիչների
համար. ﬔղﬕչների ﬗոցներ (ﬔքենաների
մասեր). սարքեր ﬔքենաների և շարժիչների
կառավարման
համար.
ﬔքենաների
թափանիﬖեր. շարժիչների օդափոխիչների
շարժափոկեր. ներքին այրման շարժիչների
վառոցքի սարքեր. ամբարձիկներ (ﬔքենաներ).
շարժիչների
շարժափոկեր.
շարժիչների
օդափոխիչներ.
պնդացնող
ﬕաց#ﬓեր
(շարժիչների մասեր). ավտոմատ կարգավորվող
վառելիքային պոմպեր.
զսպանակներ
(ﬔքենաների
մասեր).
շարժիչների գլանների գլխիկներ.
դաս 8. լծանակներ (դեկալծակներ). ձեռքի
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ամբարձիկներ.
դաս
9.
հալ#ն
ապահովիչներ.
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի
ապարատներ
(GPS).
ջերմաստիճանային
ց#ցիչներ.
էլեկտրական
կ#տակիչների
թիթեղների
ցանցեր.
նավագնացական
սարքեր
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար
(նավակողային
համակարգիչներ).
ռադիոհաղորդիչներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար
թերմոստատներ
փոխադրաﬕջոցների համար. տրանսպորտային
ﬕջոցների ավտոմատ կառավարման սարքեր.
գործարկման ﬔտաղաճոպաններ շարժիչների
համար. ավտոﬔքենայի անվադողեր#մ ցածր
ճնշման ավտոմատ ց#ցիչներ.
լ#սաազդանշային
(առկայծ#մային)
ապարատներ.
դաս 11.
ջեռ#ցման տեղակայանքներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
օդորակիչներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար.
լ#սավորման
սարքեր
և
տեղակայանքներ.
էլեկտրական
լամպեր.
լապտերներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
լամպի
ապակիներ.
գնդաձև
թասակներ լամպերի համար. օդի զտման
տեղակայանքներ.
օդափոխման
(օդի
լավորակման) տեղակայանքներ և ապարատներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
դաս 12. անվտանգ#թյան բարձիկներ (
ավտոմոբիլների անվտանգ#թյան ﬕջոցներ).
տրանսպորտային ﬕջոցների անվակ#նդեր.
ﬔղﬕչ
զսպանակներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. կախոցների զսպաններ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
արգելակային սկավառակներ տրանսպորտային
ﬕջոցների համար.
պինդ դողեր տրանսպորտային ﬕջոցների
անիﬖերի համար. ավտոմոբիլների դողեր.
հեծանիﬖերի
դողեր.
կցորդիչների
ագ#յցներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. արգելակային կոճղակներ
ավտոմոբիլների համար. սահել#ց պաշտպանող
հարմարանքներ տրանսպորտային ﬕջոցների
դողերի համար.
ցեխից, կեղտից պաշտպանող վահանակներ.
անիﬖեր տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
շասսիներ.
տրանսպորտային ﬕջոցների թափարգելներ.
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ՄԱՍ
1
№

ավտոմոբիլների
թափարգելներ.
ավտոմոբիլային բեռնախցիկներ դահ#կների
համար. ﬔղﬕչներ ավտոմոբիլների համար.
պատյաններ տրանսպորտային ﬕջոցների
նստոցների
համար.
անվտանգ#թյան
գոտիներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
նստոցների
համար.
ազդանշանային
շչակներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար. բեռնախցիկներ տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. հեծանիﬖերի դողեր.
տրանսպորտային ﬕջոցների հակակշիռներ
անիﬖերի հավասարակշռման համար. շղթաներ
ավտոմոբիլների
համար.
ավտոմոբիլների
թափքեր. թափքեր տրանսպորտային ﬕջոցների
համար.
օդապոմպեր
(տրանսպորտային
ﬕջոցների
պիտ#յքներ).
կցորդիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների փոխանցատ#փեր. արգելակային
սկավառակներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. սռնիներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար.
էլեկտրաշարժիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
շարժիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. շարժիչներ ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
դաս 16. ազդագրեր.
դաս
17.
ﬕակցիչ
խողովակներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
ջերմափոխանակիչների
համար.
ﬔկ#սիչ
ժապավեններ.
ռետինե
նյ#թեր
դողերի
պահպանաշերտերը վերականգնել# համար.
ռետինե
հարվածաﬔղﬕչներ
ռետինե
թափարգելներ.
դաս
35.
ներմ#ծման-արտահանման
գործակալ#թյ#նների ծառայ#թյ#ններ.
դաս 37. տրանսպորտային ﬕջոցների
յ#ղ#մ:
____________________
(210) 20200103
(220) 23.01.2020
(730) Ֆելիքս Փայտյան, ք. Աբովյան, 3-րդ
ﬕկրոշրջան, շ. 13, բն. 15, AMԴիանա
Նիկողոսյան, Երևան, Նազարբեկյան թաղ., շ.
2, բն. 31, AM
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№

(210) 20200107
(220) 23.01.2020
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Դﬕտրի
Պողոսյան Կորյ9նի, Երևան, Եղբայր9թյան
12/4, AM
(540)

(540)

(511)
դաս 18. թիկնապայ#սակներ:
____________________
(210) 20200105
(220) 23.01.2020
(730) «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան 7/9
շենք, AM
(540)

(511)
դաս 5. ակնաբ#ժական պատրաստ#կներ:
____________________
(210) 20200106
(220) 23.01.2020
(730) «Արﬔնիա թի-վի»
Եղվարդի խճ9ղի 1, AM
(540)

ՓԲԸ,

Երևան,

(511)
դաս
38.
հեռ#ստահեռարձակ#մ.
մալ#խային հեռ#ստահեռարձակ#մ.
դաս
41.
դաստիարակ#թյ#ն.
կրթ#թյ#ն.
#ս#ց#մ.
#ս#ﬓական
գործընթացի ապահով#մ. զվարճ#թյ#ններ.
մարզական և մշակ#թային ﬕջոցառ#ﬓերի
կազմակերպե#մ.
հեռ#ստածրագրերի.
հեռոսւտահաղորդման
պատրաստ#մ.
հեռ#ստատեսային զվարճալի հաղորդ#ﬓեր:
____________________

(511)
դաս
25.
կոշկեղեն.
բաղնիքի
հողաթափներ. բերետներ. բլ#զներ, կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. երկարաճիտ կոշիկներ.
ներքնազգեստ.
գոտիներ
(հագ#ստ).
շալեր. սվիտերներ պ#լովերներ. շապիկներ
(բլ#զներ). հագ#ստ. մորթիներ (հագ#ստ).
կոմբինեզոններ
(հագ#ստ).
կոստյ#ﬓեր.
պատրաստի
հագ#ստ.
փողկապներ.
տաբատներ.
վերնազգեստ.
ձեռնոցներ
(հագ#ստ).
շարֆեր.
մարﬓամարզական
կոշիկներ. մանտո. շրջազգեստներ. նորածնի
օժիտ (հագ#ստ). սպորտային տրիկոտաժեղեն.
զգեստներ.
վերարկ#ներ.
համազգեստ.
բրդյա բաճկոններ (հագ#ստ). բաճկոններ
(հագ#ստ). գլխակապեր (հագ#ստ). հագ#ստ
մարﬓամարզ#թյան համար. կաշվե հագ#ստ.
կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. կիսատաբատներ
(ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ.
դաս 35. օգն#թյ#ն գործարար#թյան
կառավարման
հարցեր#մ.
տվյալներ
գործարարական
գործառն#թյ#նների
մասին,հայտարար#թյ#նների
փակցն#մ.
ապրանքների
ց#ցադր#մ.
գովազդ.
ռադիոգովազդ.
հեռ#ստագովազդ.
ց#ցափեղկերի
ձևավոր#մ.
առևտրական
ց#ցահանդեսների կազմակերպ#մ առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային
ցանց#մ.
առևտրային գործարքների համաձայնեց#մ և
կնք#մ երրորդ անձանց համար. ապրանքներ
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և ծառայ#թյ#ններ գնողների և վաճառողների
համար առցան վաճառատեղի տրամադր#մ.
արտաքին գովազդ. առևտրային լոբբիստական
ծառայ#թյ#ններ:
____________________
(210) 20200109
(220) 24.01.2020
(730)
«Հայաստանի
Հանրապետ9թյան
ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ, Երևան,
Աշտարակի խճ. 30, AM
(540)

(511)
դաս 9. ձայնասկավառակներ, դիսկեր,
ձայնի, պատկերի կամ տեղեկատվ#թյան
գրառման, հաղորդման, վերարտադրման կամ
մշակման սարքեր և գործիքներ. գրառված և
ներբեռնվող տեղեկակիրներ, համակարգչային
ծրագրային
ապահով#մ,
թվային
կամ
անալոգային
տեղեկատվ#թյան
գրառման
և պահպանման դատարկ տեղեկակիրներ.
կանխավճարով աշխատող ապարատների
ﬔխանիզﬓեր.
դաս
16.
ալբոﬓեր,
ալմանախներ,
ազդագրեր,
պլակատներ,
բրոշյ#րներ,
բ#կլետներ,
տեղեկագրեր,
թղթե
կամ
ստվարաթղթե
ց#ցանակներ,
լրագրեր,
տպագրական
հրատարակ#թյ#ններ,
գրաֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ,
օրաց#յցներ, բլոկնոտներ (նոթատետրեր),
գրքեր,
գծանկարչական
տպագիր
նյ#թեր, պարբերական մամ#լ, տպագիր
արտադրանք, ծան#ցատետրեր, գրաֆիկական
վերարտադր#թյ#ններ,
լ#սանկարներ,
ազդագրերի
թղթե
կամ
ստվարաթղթե
վահանակներ, ինքնահոս գրիչներ, դրոցներ
գրիչների և մատիտների համար, մատիտներ,
գրասենյակային պիտ#յքներ, թ#ղթ.
դաս 35. օգն#թյ#ն գործարար#թյան
կառավարման
հարցեր#մ.
տվյալներ
գործարարական գործառն#թյ#նների մասին.
հայտարար#թյ#նների փակցն#մ. ներմ#ծման-
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արտահանման գործակալ#թյ#նների ծառայ#թյ#ններ. առևտրային տեղեկատվ#թյան
գործակալ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ.
ինքնարժեքի
վերլ#ծ#թյ#ն.
գովազդային
նյ#թերի տարած#մ. լ#սապատճենահանման
ծառայ#թյ#ններ.
աշխատանքի
վարձել#
գործակալ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ.
գրասենյակային սարքերի և ապարատների
վարձ#յթ.
հաշվապահական
գրքերի
վար#մ.
հաշվետվ#թյ#նների
կազմ#մ
հաշիﬖերի վերաբերյալ. առևտրային ա#դիտ.
խորհրդատվ#թյ#ն
գործարար#թյան
կազմակերպման և կառավարման հարցերով.
խորհրդատվ#թյ#ն
աշխատակիցների
անձնակազմը
կառավարել#
հարցերով.
խորհրդատվ#թյ#ն
գործարար#թյան
կառավարման
հարցերով.
ﬔքենագրման
ծառայ#թյ#ններ. ապրանքների ց#ցադր#մ.
գովազդային նյ#թերի առաք#մ. օգն#թյ#ն
առևտրային
կամ
արդյ#նաբերական
ձեռնարկ#թյ#նների կառավարման հարցեր#մ.
փաստաթղթերի վերարտադր#մ. գովազդային
նյ#թերի նորաց#մ. նմ#շների տարած#մ.
գործարար#թյան
արդյ#նավետ#թյան
փորձաքննական ծառայ#թյ#ններ. աճ#րդային
վաճառք.
շ#կայի
#ս#ﬓասիր#թյ#ն.
առևտրային
գործ#նե#թյան
գնահատ#մ.
հետազոտ#թյ#ններ
գործարար#թյան
ասպարեզ#մ.
գովազդային
նյ#թերի
վարձ#յթ.
խորհրդատվ#թյ#ն
գործարար#թյան
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակ#մ.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյ#նկտ#րային
(իրավիճակի,
իրադր#թյան)
հետազոտ#թյ#ններ.
ծառայ#թյ#ններ
հասարակական
հարաբեր#թյ#նների
բնագավառ#մ. սղագրական ծառայ#թյ#ններ.
հեռ#ստագովազդ.
հաղորդագր#թյ#նների
գրառ#մ (գրասենյակային աշխատանքներ).
ց#ցափեղկերի
ձևավոր#մ.
գովազդային
գործակալ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ.
գործարար#թյան
կառավարման
խորհրդատվական ծառայ#թյ#ններ. մանեկենների
ծառայ#թյ#ններ
ապրանքները
գովազդել#
կամ
խրախ#սել#
համար.
շ#կայագիտական (մարքեթինգային) հետազոտ#թյ#ններ. տվյալների ավտոմատացված
հիﬓապաշարների վար#մ. մասնագիտական
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խորհրդատվ#թյ#ն
գործարար#թյան
ասպարեզ#մ. տնտեսական կանխատես#մ.
ց#ցահանդեսների կազմակերպ#մ առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. գործնական
տեղեկատվ#թյ#ն.
հասարակական
կարծիքի
հետազոտ#մ.
վճարման
փաստաթղթերի
նախապատրաստ#մ.
աշխատակիցների հաստիքների համալր#մ.
ձեռնարկ#թյ#նները
տեղափոխել#
հետ
կապված
ծառայ#թյ#ններ.
տարածքների
վարձակալ#մ գովազդի տեղադրման համար.
վաճառքի օժանդակ#թյ#ն երրորդ անձանց
համար. քարտ#ղարական ծառայ#թյ#ններ.
հարկային
հայտարարագրերի
կազմ#մ.
հեռախոսազանգերին
պատասխանել#
ծառայ#թյ#ններ բացակայող բաժանորդների
համար.
տեքստի
մշակ#մ.
լրագրերի
բաժանորդագր#թյան
կազմակերպ#մ
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով.
հյ#րանոցային գործ#նե#թյան կառավար#մ.
ստեղծագործների
և
կատարողների
գործերի
կառավար#մ.
տեղեկատվ#թյան
հավաք#մ
տվյալների
համակարգչային
հիﬓապաշարներ#մ.
տեղեկատվ#թյան
կանոնակարգ#մ տվյալների համակարգչային
հիﬓապաշարներ#մ. առևտրական ց#ցահանդեսների
կազմակերպ#մ
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով.
լ#սապատճենահանող
սարքավորման
վարձ#յթ.
ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային ցանց#մ. մատակարարման
ծառայ#թյ#ններ երրորդ անձանց համար
(ապրանքների գն#մ և ձեռնարկատերերին
ապրանքներով ապահով#մ). տեղեկատվ#թյան
որոն#մ համակարգչային ֆայլեր#մ երրորդ
անձանց համար. գովազդային ժամանակի
վարձ#յթ զանգվածային տեղեկատվ#թյան
բոլոր ﬕջոցներ#մ. մամ#լի տես#թյ#ն. առևտրի
ավտոմատների
վարձ#յթ.
հոգեբանական
տեստավոր#մ աշխատողներ ընտրելիս. գների
հաﬔմատման ծառայ#թյ#ններ. մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ց#ցադր#մ
բոլոր
լրատվաﬕջոցներով.
առևտրային
տեղեկատվ#թյ#ն
և
խորհ#րդներ սպառողներին ապրանքների
և ծառայ#թյ#նների ընտր#թյան հարց#մ.
հեռահաղորդակցական
ծառայ#թյ#նների
բաժանորդագր#մ
երրորդ
անձանց
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համար. գնման պատվերների մշակման
գործընթացների կառավար#մ. ապրանքների և
ծառայ#թյ#նների լիցենզիաների առևտրային
(կոﬔրցիոն) կառավար#մ երրորդ անձանց
համար. ենթակապալառ#ի ծառայ#թյ#ններ
(առևտրային
(կոﬔրցիոն)
օգն#թյ#ն).
հաշիﬖերի ապրանքագրերի տրամադր#մ.
գովազդային
տեքստերի
խմբագր#մ.
վիճակագրական տվյալների հավաք#մ և
տրամադր#մ.
գովազդի
մանրակերտ#մ.
երաշխավորների
որոն#մ.
նորաձև#թյան
ց#ցադր#թյան կազմակերպ#մ գովազդային
նպատակներով.
գովազդային
ֆիլﬔրի
արտադր#թյ#ն. մարզիկների գործ#նե#թյան
կառավար#մ. մարքեթինգ (շ#կայավար#մ).
հեռ#ստամարքեթինգի
ծառայ#թյ#ններ.
դեղագործական,
անասնաբ#ժական
և
հիգիենիկ պատրաստ#կների և բժշկական
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի
ց#ցադրափեղկերի (ստենդների) վարձ#յթ.
գործարար և առևտրային հարաբեր#թյ#նների
ոլորտներ#մ տեղեկատվ#թյան տրամադր#մ.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալաց#մ. վեբ-կայքերի
երթևեկի
օպտիմալաց#մ.
գովազդային
ծառայ#թյ#ններ «վճարել ﬔկ կտտոցով»
(PPC).
առևտրային
ﬕջնորդային
ծառայ#թյ#ններ.
արտահաստիքային
աշխատողների գործ#նե#թյան կառավար#մ.
առևտրային գործարքների համաձայնեց#մ և
կնք#մ երրորդ անձանց համար. տվյալների
էլեկտրոնային հիﬓապաշարներ#մ տվյալների
նորաց#մ
և
պահ#մ.
շինարարական
նախագծերի համար առևտրային (կոﬔրցիոն)
նախագծերի
կառավար#մ.
գործարար
տեղեկատվ#թյան տրամադր#մ վեբ-կայքերի
ﬕջոցով. ապրանքներ և ծառայ#թյ#ններ
գնողների և վաճառողների համար առցանց
վաճառատեղի տրամադր#մ. գովազդային
նյ#թերի ձևավոր#մ. արտաքին վարչական
կառավար#մ
ընկեր#թյ#նների
համար.
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնել#
ծառայ#թյ#ններ. ծախսերը փոխհատ#ցող
ծրագրերի
առևտրային
(կոﬔրցիոն)
կառավար#մ
երրորդ
անձանց
համար.
գովազդային
վահանակների
վարձ#յթ.
կենսագրական տվյալների գր#մ այլ անձանց
համար.
առևտրային
կամ
գովազդային
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նպատակներով
վեբ-կայքերի
ցանկի
տրամադր#մ. հաճախ ճանապարհորդողների
ծրագրերի
կառավար#մ.
հանդիպ#ﬓերը
ծրագրել# ծառայ#թյ#ններ (գրասենյակային
գործառ#յթներ).
հանդիպ#ﬓերի
մասին
հիշեցնել# ծառայ#թյ#ններ (գրասենյակային
գործառ#յթներ).
սպառողների
հավատարմ#թյան
ծրագրերի
կառավար#մ.
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմ#մ.
տվյալների և գրավոր հաղորդագր#թյ#նների
գրանց#մ. գրանցամատյանների տեղեկատվ#թյան
թարմաց#մ
և
պահ#մ.
տեղեկատվական ցանկի կազմ#մ առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման
կարիք #նեցող ձեռնարկատերերի ընտր#թյան
հարց#մ
բիզնես-ծառայ#թյ#ններ.
հեռ#ստախան#թների
ծրագրերի
արտադր#թյ#ն.
հասարակ#թյան
հետ
հաղորդակցման ռազմավար#թյան վերաբերյալ
խորհրդատվ#թյ#ն.
խորհրդատվ#թյ#ն
գովազդային
հաղորդակց#թյան
ռազմավար#թյան
վերաբերյալ.
գործարար
պայմանագրերի
համաձայնեց#մ
երրորդ
անձանց համար. սպորտային ﬕջոցառ#ﬓերի
հովանավորմամբ
ապրանքների
և
ծառայ#թյ#նների
խթան#մ.
մրցակցային
հետախ#զական ծառայ#թյ#ններ. շ#կայի
հետախ#զական ծառայ#թյ#ններ. ֆինանսական ա#դիտ. թվային երաժշտ#թյան
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց
ծառայ#թյ#ններ.
հնչյ#նային
ֆայլերի
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց
ծառայ#թյ#ններ.
նախապես
գրառված
երաժշտ#թյան և ֆիլﬔրի ներբեռնման համար
մանրածախ
առցանց
ծառայ#թյ#ններ.
դեղագործական,
անասնաբ#ժական
և
հիգիենիկ պատրաստ#կների և բժշկական
պարագաների ﬔծածախ վաճառք. նվերների
ցանկի գրանցման ծառայ#թյ#ններ. թիրախային
մարքեթինգ (շ#կայավար#մ). գործարար#թյան
ժամանակավոր
կառավար#մ.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
ﬕջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք.
վարչական օժանդակ#թյ#ն մրց#յթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շ#կայավար#մ)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներ#մ.
լրատվաﬕջոցների
հետ

02/2

ՄԱՍ
1
№

կապերի
ծառայ#թյ#ններ.
կորպորատիվ
հաղորդակց#թյան
ծառայ#թյ#ններ.
գրասենյակային սարքավոր#ﬓերի վարձ#յթ
համատեղ աշխատանքային պայմաններ#մ.
առևտրային լոբբիստական ծառայ#թյ#ններ.
դաս
38.
ռադիոհեռարձակ#մ.
հաղորդագր#թյ#նների
փոխանց#մ.
հեռ#ստահեռարձակ#մ.
հեռագրերի
հաղորդ#մ.
հեռագրակապ
տրամադրել#
ծառայ#թյ#ններ.
հեռագրակապ.
հեռախոսակապ
տրամադրել#
ծառայ#թյ#ններ.
հեռախոսակապ.
բաժանորդային
հեռագրակապի
(տելեքսի)
ծառայ#թյ#ններ.
լրատվական
գործակալ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ.
մալ#խային
հեռ#ստահեռարձակ#մ.
ռադիոհեռախոսակապ.
համակարգչային
տերﬕնալներով
իրագործվող
կապ.
համակարգչի ﬕջոցով հաղորդագր#թյ#նների
և պատկերների փոխանց#. էլեկտրոնային
նամակների
հաղորդ#մ.
ֆաքսիﬕլային
կապ.
տեղեկատվ#թյ#ն
հեռակապի
վերաբերյալ.
փեյջինգային
ծառայ#թյ#ն
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային
կապի
այլ
ﬕջոցների
օգտագործմամբ).
հաղորդագր#թյ#նների
փոխանցման
ապարատ#րայի վարձ#յթ. օպտիկաթելքային
կապ. ֆաքսիﬕլային ապարատների վարձ#յթ.
մոդեﬓերի վարձ#յթ. հեռահաղորդակցական
կապի սարքավորման վարձ#յթ. հեռախոսային
ապարատների
վարձ#յթ.
արբանյակային
կապ. հաղորդագր#թյ#նների էլեկտրոնային
տախտակ
(հեռահաղորդակցական
ծառայ#թյ#ններ).
ինտերնետին
հեռահաղորդակցական ﬕացման ապահով#մ.
հեռահաղորդակցական
ﬕաց#ﬓերի
և
երթ#ղավորման
ծառայ#թյ#ններ.
հեռակոնֆերանսներ.
ինտերնետ
մ#տքի
ապահով#մ. համացանցի հասանելի#թյան
ժամանակի վարձ#յթ. հեռ#ստախան#թների
ծառայ#թյ#ններ
տրամադրող
հեռահաղորդակցական կապ#ղիների ապահով#մ.
ինտերնետ#մ բանավեճային համաժողոﬖերի
հասանելի#թյան
ապահով#մ.
տվյալների
հիﬓապաշար մ#տքի ապահով#մ. ձայնային
փոստի ծառայ#թյ#ններ. շնորհավորական
բացիկների առցանց փոխանց#մ. թվային
ֆայլերի հաղորդ#մ. անլար հեռարձակ#մ.
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տեսակոնֆերանսների
համար
կապի
ծառայ#թյ#նների
տրամադր#մ.
առցանց
համաժողոﬖերի ապահով#մ, տրամադր#մ.
տվյալների հոսքի փոխանց#մ. ռադիոկապ.
տեսահաղորդ#մ ըստ պահանջի.
դաս 41. ակադեﬕաներ (#ս#ց#մ).
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների
ծառայ#թյ#ններ.
զվարճ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ. կենդանիների վարժեց#մ.
կինեմատոգրաֆիական
սարքավոր#ﬓերի
վարձ#յթ. զվարճ#թյ#նների կազմակերպ#մ
հյ#րերի
համար.
կինոստ#դիաների
ծառայ#թյ#ններ. կրկեսային կատար#ﬓերի
ներկայաց#մ. մրց#յթների կազմակերպ#մ
(#ս#ﬓական կամ զվարճալի). հեռակա
#ս#ց#մ. ֆիզիկական դաստիարակ#թյ#ն.
դեկորացիաների վարձ#յթ շո#- ծրագրերի
համար. ժամանցի օբյեկտների տրամադր#մ.
զվարճալի
ռադիոհաղորդ#ﬓեր.
տեքստային
նյ#թերի
հրապարակ#մ,
բացառ#թյամբ
գովազդային
նյ#թերի.
կրթադաստիարակչական
ծառայ#թյ#ններ.
ձայնագր#թյ#նների
վարձակալ#թյ#ն.
կինոֆիլﬔրի
վարձ#յթ.
կինոֆիլﬔրի
արտադր#թյ#ն, բացառ#թյամբ գովազդային
հոլովակների. մարﬓամարզ#թյան #ս#ց#մ.
գրքերը դ#րս տալ# հնարավոր#թյամբ
գրադարանների
ծառայ#թյ#ններ.
գրքերի
հրատարակ#մ.
ռադիո
և
հեռ#ստատեսային ընդ#նիչների վարձ#յթ.
ռադիո
և
հեռ#ստատեսային
ծրագրերի
մոնտաժ#մ. վարյետեների ներկայաց#ﬓեր.
երաժշտասրահների
ներկայաց#ﬓեր.
նվագախմբերի
ծառայ#թյ#ններ.
թատերական
ներկայաց#ﬓեր.
շո#ների
արտադր#թյ#ն. հեռ#ստատեսային զվարճալի
հաղորդ#ﬓեր. թատերական դեկորացիաների
վարձ#յթ.
կենդանաբանական
այգիների
ծառայ#թյ#ններ.
սպորտային
սարքերի
տրամադր#մ.
նկարիչներին
մոդելներ
տրամադրող
գործակալ#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ. շարժական գրադարանների
ծառայ#թյ#ններ.
խաղատների
ծառայ#թյ#ններ
(խաղեր).
ակ#մբների
ծառայ#թյ#ններ
(զվարճ#թյ#ն
կամ
կրթ#թյ#ն). կոլոքվի#ﬓերի կազմակերպ#մ և
անցկաց#մ. կոնֆերանսների կազմակերպ#մ
և անցկաց#մ. վեհաժողոﬖերի (կոնգրեսների)
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կազմակերպ#մ և անցկաց#մ. դիսկոտեկների
ծառայ#թյ#ններ.
տեղեկատվ#թյ#ն
կրթ#թյան
հարցերով.
քնն#թյ#նների
անցկաց#մ. տեղեկատվ#թյ#ն զվարճ#թյան
հարցերով. ց#ցահանդեսների կազմակերպ#մ
մշակ#թային կամ կրթ#թյան նպատակներով.
մոլեխաղերի
ոլորտ#մ
ծառայ#թյ#ններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադր#մ. առողջ#թյան
ակ#մբների ծառայ#թյ#ններ (առողջարար և
ֆիթնես մարզ#ﬓեր). հանգստի ճամբարների
ծառայ#թյ#ններ
(զվարճ#թյ#ններ).
թատերականացված
ներկայաց#ﬓեր.
կինոթատրոնների
ծառայ#թյ#նների
տրամադր#մ. մանկապարտեզներ (կրթ#թյ#ն).
սպորտային
մրց#ﬓերի
կազմակերպ#մ.
ժամանցային
հանդիպ#ﬓերի
ծրագրերի
կազմ#մ.
գործնական
հմտ#թյ#նների
#ս#ց#մ (ց#ցադր#թյ#ն). թանգարանների
ծառայ#թյ#ններ
(շնորհանդեսներ,
ց#ցահանդեսներ).
ձայնագր#թյ#նների
ստ#դիաների
ծառայ#թյ#ններ.
տեղեկատվ#թյ#ն
հանգստի
հարցերով.
ստորջրյա ս#զման հանդերձանքի վարձ#յթ.
սպորտային
սաքավոր#ﬓերի
վարձ#յթ,
բացառ#թյամբ տրանսպորտային ﬕջոցների.
մարզադաշտերի
սարքավոր#ﬓերի
վարձ#յթ.
տեսամագնիտոֆոնների
վարձ#յթ.
տեսաֆիլﬔրի
վարձ#յթ.
սեﬕնարների կազմակերպ#մ և անցկաց#մ.
սպորտային ճամբարների ծառայ#թյ#ններ.
գիտաժողոﬖերի
(սիմպոզի#ﬓերի)
կազմակերպ#մ և անցկաց#մ. սպորտային
ﬕջոցառ#ﬓերի ժամկետների պլանավոր#մ.
կրթ#թյան գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց
դասերի
կազմակերպ#մ
և
անցկաց#մ
(#ս#ց#մ).
գեղեցկ#թյան
մրց#յթների
կազմակերպ#մ.
ներկայաց#ﬓերի
տոմսերի
ամրագր#մ.
կրկնօրինակ#մ.
կրոնական
կրթ#թյ#ն.
վիճակախաղերի
կազմակերպ#մ.
պարահանդեսների
կազմակերպ#մ.
ներկայաց#ﬓերի
կազմակերպ#մ
(իմպրեսարիոների
ծառայ#թյ#ններ).
խաղադահլիճների
ծառայ#թյ#նների տրամադր#մ. ձայնային
սարքավոր#ﬓերի
վարձակալ#թյ#ն.
լ#սավորման
սարքերի
վարձ#յթ
թատրոնների կամ հեռ#ստաստ#դիաների
համար.
թենիսի
կորտերի
վարձ#յթ.
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տեսախցիկների
վարձ#յթ.
սցենարներ
գրել#
ծառայ#թյ#ններ,
բացառ#թյամբ
գովազդայինից.
տեսագր#թյ#նների
մոնտաժ#մ. գրքերի և պարբերականների
առցանց հրապարակ#մ. հրապարակ#ﬓեր
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական
համակարգերի
օգն#թյամբ.
ենթագրերի
կատար#մ.
համակարգչային
ցանցերի
կողﬕց առցանց տրամադրվող խաղային
ծառայ#թյ#ններ. կարաոկե ծառայ#թյ#ններ.
երաժշտ#թյան ստեղծագործ#մ. գիշերային
ակ#մբ-սրճարանների
ծառայ#թյ#ններ
(զվարճ#թյ#ններ).
ոչ
ներբեռնելի
էլեկտրոնային առցանց հրապարակ#ﬓերի
ապահով#մ. լ#սանկարչական ռեպորտաժներ.
լ#սանկարչ#թյ#ն. մասնագիտական կողմնորոշ#մ (խորհ#րդներ կրթ#թյան կամ
#ս#ցման
հարցերով).
նոր#թյ#նների
ծառայ#թյ#ններ. թարգմանիչների ծառայ#թյ#ններ. թարգման#թյ#ն ժեստերի լեզվից.
տեսագր#մ. ﬕկրոֆիլﬔրի ստեղծ#մ. տոմսերի
բաշխման
ծառայ#թյ#ններ
(զվարճանք,
ժամանց). տեքստերի խմբագր#մ. հաﬔրգների
կազմակերպ#մ և անցկաց#մ. գեղագիրների
ծառայ#թյ#ններ.
հրապարակ#ﬓերի
մանրակերտ#մ,
բացառ#թյամբ
գովազդայինների. նորաձև#թյան ց#ցադր#թյան
կազմակերպ#մ
ժամանցի
նպատակով.
մարզիչների, դաս#ս#յցների ծառայ#թյ#ններ
(#ս#ց#մ).
սպորտային
հրապարակների
վարձ#յթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայ#թյ#ններ.
բանավոր թարգմանողների ծառայ#թյ#ններ.
անհատական մարզիչների ծառայ#թյ#ններ.
ֆիթնես դասերի անցկաց#մ. մասնագիտական
վերապատրաստ#մ.
երաժշտական
արտադրանքի
թողարկ#մ.
խաղալիքների
վարձ#յթ.
խաղասարքերի
վարձ#յթ.
դպրոցների կողﬕց մատ#ցվող կրթական
ծառայ#թյ#ններ. ոչ բեռնելի երաժշտ#թյան
առցանց
տրամադր#մ.
ոչ
բեռնելի
տեսանյ#թերի
առցանց
տրամադր#մ.
կրկն#ս#յցի
ծառայ#թյ#ններ.
կրթական
ոչ վիրտ#ալ ֆոր#ﬓերի կազմակերպ#մ և
անցկաց#մ. երգահանների ծառայ#թյ#ններ.
հեռ#ստատեսային
և
կինոսցենարների
գր#մ. զբոսավարի (գիդի) ծառայ#թյ#ններ.
սիմ#լյատորի ﬕջոցով մատ#ցվող #ս#ց#մ.
չբեռնվող ֆիլﬔրի տրամադր#մ «տեսանյ#թ
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ըստ
պահանջի»
ծառայ#թյան
ﬕջոցով.
չբեռնվող
հեռ#ստատեսային
ծրագրերի
տրամադր#մ «տեսանյ#թ ըստ պահանջի»
ծառայ#թյան ﬕջոցով. սադո (ճապոնական
թեյի ծիսակարգի #ս#ց#մ ). այկիդոյի
#ս#ց#մ. արվեստի ստեղծագործ#թյ#նների
վարձ#յթ.
սենյակային
ակվարի#ﬓերի
վարձ#յթ.
լեռնային
զբոսաշրջ#թյան
իրականաց#մ զբոսավարի #ղեկց#թյամբ.
զգեստավորված
դիմակահանդեսների
կազմակերպ#մ զվարճ#թյ#նների համար.
գեղարվեստի պատկերասրահների կողﬕց
ներկայացվող մշակ#թային, կրթական կամ
ժամանցային ծառայ#թյ#ններ. կինովարձ#յթ.
նո#-հա# փոխանց#մ (#ս#ց#մ). հատ#կ
պահանջներով
օգնականների
կողﬕց
տրամադրվող կրթական ծառայ#թյ#ններ.
ձյ#դոյի #ս#ց#մ. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քնն#թյ#նների անցկացման
ծառայ#թյ#ններ. հնչյ#նային օպերատորների
ծառայ#թյ#ններ ﬕջոցառ#ﬓերի համար.
տեսանյ#թերի խմբագրման ծառայ#թյ#ններ
ﬕջոցառ#ﬓերի համար. լ#սատեխնիկների
ծառայ#թյ#ններ ﬕջոցառ#ﬓերի համար.
կինոֆիլﬔրի
ստեղծ#մ,
բացառ#թյամբ
գովազդայինների.
դաս
42.
հեռահաղորդակցական
տեխնոլոգիաների ոլորտ#մ խորհրդատվական
ծառայ#թյ#ններ. Տվյալների էլեկտրոնային
պահպան#մ.
դաս 45. երեկոյան հագ#ստի վարձ#յթ.
հագ#ստի վարձ#յթ. համացանց#մ դոﬔն
ան#նների
վարձ#յթ.
իրավաբանական
խորհրդատվ#թյ#ն մրց#յթների հայտերին
արձագանքել# վերաբերյալ. լիցենզավոր#մ
(իրավաբանական
ծառայ#թյ#ններ)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներ#մ. իրավաբանական հսկող#թյան
ծառայ#թյ#ններ.
քաղաքական
ժողոﬖերի կազմակերպ#մ. իրավաբանական
խորհրդատվ#թյ#ն
արտոնագրային
քարտեզագրման ոլորտ#մ. փաստաբանական
ծառայ#թյ#ններ.
խորհրդատվ#թյ#ն
մտավոր սեփական#թյան հարցերով. մտավոր
սեփական#թյան լիցենզավոր#մ. սոցիալական
ցանցերի առցանց ծառայ#թյ#ններ:
____________________
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(210) 20200113
(220) 24.01.2020
(730) Արﬔն Բաղդասարյան, Վայոց ձորի
մարզ, ք. Եղեգնաձոր, Լևոնյան փ., տ9ն 25,
AM
(540)

քեմպինգների ծառայ#թյ#ններ. հյ#րանոցների
ծառայ#թյ#ններ. զբոսաշրջիկների համար
տների
ծառայ#թյ#ններ.
վրանների
վարձ#յթ.
ժամանակավոր
բնակեցման
համար ընդ#նարանների ծառայ#թյ#ններ
(ժամանման և ﬔկնման կառավար#մ)։
____________________
(210) 20200114
(220) 24.01.2020
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Սողոմոնյան
Հար9թյ9նի,
Խորենաց9 25, բն. 15, AM
(540)

(511)
դաս 3. օծանելիք. օճառներ. եթերային
յ#ղեր. ան#շաբ#յր ջ#ր (օդեկոլոն). եթերային
էսենցիաներ (բնահյ#թեր). եթերային յ#ղեր.
ծաղիկների էքստրակտներ (պարֆյ#ﬔրիա).
կոսﬔտիկական յ#ղեր. պարֆյ#ﬔրիային
արտադրանք.
բ#րավետիչներ
(եթերային
յ#ղեր).
դաս
29.
չորացրած
բանջարեղեն.
պանիրներ. շաքարած մրգեր. մրգակեղև.
մրգային չիպսեր. կոմպոտներ (աղանդեր եփած
մրգերից). ջերմային մշակման ենթարկված
մրգեր. չրեր.
դաս 30. հաﬔմանք. հր#շակեղեն Նոր
տարվա տոնածառերը զարդարել# համար.
թխվածքաբլիթ.
կոնֆետներ.
վաֆլիներ.
թեյ. ս#րճ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ.
հր#շակեղեն. քաղցրավենիք. ﬔղր. հալվա.
շոկոլադային մ#սեր. ամոքանք. հաﬔմ#նքներ.
սո#սներ
(հաﬔմ#նքներ).
սո#սներ
(հաﬔմ#նքներ).
դաս 33. թրմօղիներ. գինիներ. լիկյորներ.
ﬔղրային ըմպելիք (ﬔղրասպիրտ, ﬔղրագինի).
բրենդի.
ալկոհոլային
խﬕչքներ,
բացի
գարեջրից. մրգեր պար#նակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ. օղի. լիկյորներ.
դաս
35.
մանրածախ
վաճառք.
հ#շանվերների վաճառք.
դաս
43.
տեղերի
ամրագրմամբ
(հյ#րանոցներ#մ, պանսիոններ#մ) զբաղվող
գործակալ#թյ#ններ.
սրճարանների,
նախաճաշարանների,
ռեստորանների,
խորտկարանների, բարերի ծառայ#թյ#ններ.
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալ#մ.
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Իրինա
Երևան,

(511)
դաս 29. ﬕս. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. մ#րաբա. կոմպոտ.
պանիր. կարագ. սննդային յ#ղեր և ճարպեր.
դաս 30. ս#րճ. թեյ. հացահատիկային
մթերքներ. հաց. հր#շակեղեն և քաղցրավենիք.
ﬔղր. մաթ. աղ. հաﬔմանք. ամոքանք. քացախ.
սո#սներ և այլ հաﬔմ#նքներ. սառ#յց
(սառեցված ջ#ր):
____________________
(210) 20200115
(220) 24.01.2020
(730) «Անահիտ գր9պ թրևլ» ՍՊԸ, Երևան,
Նալբանդյան 25/14, տ9ն 129, AM
(540)

(511)
դաս 39. ճանապարհորդների #ղեկց#մ.
ավիափոխադր#ﬓեր.
ավտոﬔքենաների
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վարձ#յթ. ավտոմոբիլային փոխադր#ﬓեր.
զբոսանավերի ծառայ#թյ#ններ. կր#իզների
կազմակերպ#մ.
տրանսպորտային
ծառայ#թյ#ններ զբոսաշրջիկների համար.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
վարձ#յթ.
ճանապարհորդ#թյ#նների ամրագր#մ:
____________________
(210) 20200116
(220) 24.01.2020
(730) Ն9նե Վլադիﬕրի Աբաղյան, Երևան,
Գյ9րջյան 60, բն. 18, AM
(540)

(511)
դաս 18. պայ#սակներ.
դաս 24. մանկական մահճակալների
բամպերներ
(անկողնային
սպիտակեղեն).
ծրարներ նորածինների համար. քնապարկեր
նորածինների համար. վերմակներ. ծածկոցներ.
պատյաններ բարձերի համար:
____________________
(210) 20200117
(220) 24.01.2020
(730) «Մեջիք թրեվլզ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
Ջրվեժ, Մելքոնյան փ., Ս/37, AM
(540)
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(511)
դաս
39.
ճանապարհորդների
#ղեկց#մ. խﬔլ# ջրի մատակարար#մ.
ավիափոխադր#ﬓեր.
սանիտարական
փոխադր#ﬓեր.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
քարշակ#մ
ﬖասվածքի
դեպք#մ.
ավտոﬔքենաների
վարձ#յթ.
ավտոմոբիլային
փոխադր#ﬓեր.
ավտոբ#սային
փոխադր#ﬓեր.
զբոսանավերի
ծառայ#թյ#ններ.
ջրային
տրանսպորտի վարձ#յթ. սառցահատային
ծառայ#թյ#ն. փոխադր#ﬓեր բեռնատար
ավտոտրանսպորտով.
նավերը
փրկել#
ծառայ#թյ#ններ. փոխադր#մ լիխտերներով.
փոխադր#ﬓեր սայլային տրանսպորտով.
երկաթ#ղային
փոխադր#ﬓեր.
ձիերի
վարձ#յթ. փաթեթավորված բեռների առաք#մ.
բեռների
տեղափոխ#մ.
ապրանքների
կշռաբաշխ#մ. ծովային բեռնափոխադր#ﬓերի
ﬕջնորդ#թյ#ն. կր#իզների կազմակերպ#մ.
տրանսպորտային ծառայ#թյ#ններ զբոսաշրջիկների
համար.
բեռնաթափման
աշխատանքներ.
ապրանքների
առաք#մ.
ապրանքների պահպան#թյ#ն. զրաբաշխ#մ.
էլեկտրաէներգիայի բաշխ#մ. ջրանցքների
ջրարգելակների կառավար#մ. ավտոմոբիլների
կայանատեղերի
ծառայ#թյ#ններ.
ապրանքների պահպան#թյ#ն պահեստներ#մ.
պահեստների
վարձ#յթ.
փոխադր#մ
լաստանավերով. փոխադր#ﬓեր գետային
տրանսպորտով. նավավարձ (ապրանքների
փոխադր#մ նավերով). նավավարձակալ#մ.
ավտոտնակների
վարձ#յթ.
փոխադր#մ
խողովակաշարով.
ավտոտրանսպորտի
համար կայանատեղի վարձ#յթ. սառնոցների
վարձ#յթ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
վարձ#յթ.
երկաթ#ղային
գնացքակազﬕ
(վագոնների) վարձ#յթ. վագոնների վարձ#յթ.
կահ#յքի
փոխադր#մ.
տրանսպորտային
ծառայ#թյ#ններ.
փոխադր#ﬓեր
ջրային
տրանսպորտով.
ճանապարհորդական
շրջագայ#թյ#նների համար փոխադր#ﬓերի
կազմակերպ#մ. #ղևորային փոխադր#ﬓեր.
նավատարի ծառայ#թյ#ններ. քարշակ#մ,
Խորտակված
նավերի
վերհան#մ.
ճանապարհորդ#թյ#նների
տոմսերի
ամրագր#մ.
#նեցվածքի
փրկ#թյան
ծառայ#թյ#ններ.
տաքսի
ծառայ#թյ#ն.
տրամվայով
փոխադր#ﬓեր.
բեռների
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առաք#մ.
ծովային
փոխադր#ﬓեր.
զրահապատ տրանսպորտով փոխադր#ﬓեր.
ճանապարհորդների փոխադր#մ. թափոնների
փոխադր#մ և պահ#մ. փոխադր#մ տեղից-տեղ
տեղափոխվելիս. նավակների պահպան#թյ#ն.
ﬕջնորդ#թյ#ն
նավավարձակալման
դեպք#մ.
ﬕջնորդ#թյ#ն
փոխադր#ﬓերի
դեպք#մ.
վարորդների
ծառայ#թյ#ններ.
ս#րհանդակային ծառայ#թյ#ններ (նամակների
կամ ապրանքների առաք#մ). տեղեկատվ#թյ#ն
պահեստներ#մ ապրանքների պահպան#թյան
հարցերով. տեղեկատվ#թյ#ն փոխադր#ﬓերի
հարցերով. զրաս#զակի զանգերի վարձ#յթ.
զրաս#զակի
ս#զազգեստների
վարձ#յթ.
ապրանքների
պահպանման
բեռնարկղերի
վարձ#յթ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար
փակ
կայանատեղերի
վարձ#յթ.
փրկարարական
գործող#թյ#ններ
(տրանսպորտ). տրանսպորտային ﬕջոցների
ամրագր#մ.
ճանապարհորդ#թյ#նների
ամրագր#մ.
ստորջրյա
փրկարարական
աշխատանքներ. ապրանքների փաթեթավոր#մ.
փոստային առաք#մ. թերթերի առաք#մ.
փոստով
պատվիրված
ապրանքների
առաք#մ. էներգիայի բաշխ#մ. մրցարշավի
ավտոմոբիլների վարձ#յթ. անդամալ#յծների
բազկաթոռների վարձ#յթ. նավահանգստային
բեռնորդների աշխատանքներ. տվյալների կամ
փաստաթղթերի պահպան#մ էլեկտրոնային
սարքեր#մ. հրթիռների արձակ#մ երրորդ
անձանց
համար.
ծաղիկների
առաք#մ.
նամակագր#թյան
նախավճար#մ.
տեղեկատվ#թյ#ն երթևեկ#թյան վերաբերյալ.
սառցախցիկների
վարձ#յթ.
շշալցման
ծառայ#թյ#ններ. տրանսպորտի լոգիստիկա.
թռչող
սարքերի
վարձ#յթ.
փոխադր#մ
բեռնանավերով. ավտոբ#սների վարձ#յթ. թռչող
սարքերի շարժիչների վարձ#յթ. թանկարժեք
իրերի
փոխադր#մ
հսկող#թյան
ներքո.
նավագնացական համակարգերի վարձ#յթ.
ճանապարհորդ#թյան երթ#ղ# վերաբերյալ
տեղեկատվ#թյան
տրամադր#մ.
ներների
փաթեթավոր#մ.
տրակտորների
վարձ#յթ.
երկրորդային հ#մքի հավաք#մ (տրանսպորտ).
գին# էլեկտրական պահարանների վարձ#յթ.
բանկոմատների համալր#մ կանխիկ դրամով.
քարշերինգի
ծառայ#թյ#ններ.
առևտրի
ավտոմատների
համալր#մ.
#ղեբեռի
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պահեստավորման ծառայ#թյ#ններ. երրորդ
անձանց
համար
#ղևորափոխադր#ﬓերի
կազմակերպ#մ
առցանց
հավելվածների
ﬕջոցով:
դաս
43.
տեղերի
ամրագրմամբ
(հյ#րանոցներ#մ, պանսիոններ#մ) զբաղվող
գործակալ#թյ#ններ.
սննդամթերքի
պատրաստ#մ.
առաք#մ.
մատ#ց#մ
և
սեղանի
ձևավոր#մ
(քեյթրինգ).
ծերանոցների
ծառայ#թյ#ններ.
սրճարանների
ծառայ#թյ#ններ.
նախաճաշարանների
ծառայ#թյ#ններ.
քեմպինգների ծառայ#թյ#ններ. ճաշարանների
ծառայ#թյ#ններ
հիﬓարկներ#մ
կամ
#ս#ﬓական
հաստատ#թյ#ններ#մ.
ժամանակավոր
բնակատեղերի
վարձակալ#մ.
պանսիոնների
ծառայ#թյ#ններ.
զբոսաշրջիկների
համար
տների
ծառայ#թյ#ններ. հյ#րանոցների ծառայ#թյ#ններ. մանկամս#րների ծառայ#թյ#ններ.
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ.
տեղերի
ամրագր#մ
պանսիոններ#մ.
տեղերի
ամրագր#մ
հյ#րանոցներ#մ.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայ#թյ#ններ. խորտկարանների ծառայ#թյ#ններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի
ծառայ#թյ#ններ.
հանգստի
ճամբարների
ծառայ#թյ#ններ (կացարանի տրամադր#մ).
շարժական շին#թյ#նների վարձ#յթ. տեղերի
ամրագր#մ
ժամանակավոր
բնակ#թյան
համար. մոթելների ծառայ#թյ#ններ. կահ#յքի.
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձ#յթ.
սենյակների,
դահլիճների
վարձակալ#մ
հավաքների համար. վրանների վարձ#յթ.
Խոհանոցային սարքերի վարձ#յթ. խﬔլ#
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձ#յթ. լ#սավորող
սարքերի վարձ#յթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների
ստեղծ#մ.
ժամանակավոր
բնակեցման
համար
ընդ#նարանների
ծառայ#թյ#ններ (ժամանման և ﬔկնման
կառավար#մ).
վաշոկ#
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ. արիշտա #դոնի և արիշտա
սոբայի
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ.
սննդի ձևավոր#մ. տորթերի ձևավոր#մ.
տեղեկ#թյ#ն և խորհրդատվ#թյ#ն սննդի
պատրաստման
հարցերով.
անձնական
խոհարարի ծառայ#թյ#ններ:
____________________
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ՄԱՍ
1
№

(540)
(210) 20200118
(220) 24.01.2020
(730) Ջփեն Թբեքո9 Ինք., JP
(540)

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ,
մախորկա. ծխել# ծխախոտ, ծխամորճի
ծխախոտ,
ինքնափաթթ#կի
ծխախոտ,
ծաﬔլ# ծխախոտ, ծաﬔլ# ծխախոտ «սն#ս».
սիգարետներ, ծխագլանակներ, էլեկտրոնային
սիգարետներ,
սիգարներ,
սիգարիլներ.
քթախոտ. ծխել# պիտ#յքներ, ներառյալ կլանող
թ#ղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների
պապիրոսաթ#ղթ, սիգարետների պարկ#ճներ
և լ#ցկի:
____________________
(210) 20200119
(220) 24.01.2020
(730) «Տեյդա» ՍՊԸ, Երևան, Բաբայան 36,
AM
(540)

(511)
դաս 30. թեյ:
____________________
(210) 20200120
(220) 24.01.2020
(730) «Երկնքի երջանկ9թյ9ն-բոնյող դյ9
սիել» բարեգործական հիﬓադրամ, Երևան,
Հակոբ Հակոբյան 3, 2-րդ մասնաշենք, հարկ
5, AM

(511)
դաս 36. բարեգործական ﬕջոցների
հավաքագր#մ:
____________________

(210) 20200121
(220) 24.01.2020
(730)
«Պասկալ
և
դիոդատո»
ՍՊԸ,
Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Աբովյան
16, AM
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորանների ծառայ#թյ#ններ:
____________________
(210) 20200122
(220) 24.01.2020
(730) «Էսէմ գր9պ» ՍՊԸ, Տավ9շի մարզ,
Բերդ, Սաս9նցի Դավիթ 16, AM
(540)
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1
№

____________________
(210) 20200123
(220) 24.01.2020
(730) «Շարկ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 8. բն.
26, AM
(540)

(511)
դաս 16. թղթե կամ ստվարաթղթե տ#փեր.
դաս 21. տ#փեր թեյի համար.
դաս
29.
պահածոյացված
մրգեր.
մ#րաբաներ.
սառեցրած
մրգեր.
չաﬕչ.
շաքարած
մրգեր.
ջերմային
մշակման
ենթարկված
մրգեր.
մրգային
դոնդող.
մրգակեղև. մրգային չիպսեր. սպիրտի ﬔջ
պահածոյացված մրգեր. մրգային պահածոներ.
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից).
շաքարապատված ընկ#յզներ. պահածոյացված
հատապտ#ղներ.
դաս
30
.թխվածքաբլիթ.
կակաո.
ս#րճ.
ս#րճի
հիմք.
հր#շակեղեն
քաղցր խմորով առավելապես խորիզով.
հացահատիկային արտադրանք. թեյ. շոկոլադ.
հաﬔմ#նքներ. քաղցրավենիք. նրբաբլիթներ.
քաղցրաբլիթներ. շաքար, կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. ս#րճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. ﬔղր. չոր
թխվածքաբլիթ. սո#սներ (հաﬔմ#նքներ).
ս#րճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սառ#յցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ
տերևներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լ#ծամզ#քներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային
մրգային
ըմպելիքներ.
բաղադր#թյ#ններ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստել#
համար.
մրգահյ#թեր.
ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ. ս#րճի համով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ:

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակց#թյ#ն.
դաս
41.
կրթ#թյ#ն.
#ս#ﬓական
գործընթացի ապահով#մ. զվարճ#թյ#ններ.
մարզական և մշակ#թային ﬕջոցառ#ﬓերի
կազմակերպ#մ:
____________________

(210) 20200124
(220) 29.01.2020
(730)
Հակոբ
Ս9մբատյան,
Երևան,
Դավիթաշեն, 4-րդ թաղ., շ. 25, բն. 21, AM
(540)

(511)
դաս 39. տրանսպորտային փոխադր#ﬓեր.
ճանապարհորդ#թյ#նների կազմակերպ#մ:
____________________
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(210) 20200125
(220) 29.01.2020
(730) «ՍԱԷ» ՍՊԸ, Երևան, Կարﬕր Բլ9ր 2/3
տ9ն, AM
(540)

(511)
դաս 25. կեպիներ, որպես գլխարկներ.
բերետներ. թասակներ գլխարկ. գլխարկներ.
համազգեստ.
հագ#ստ.
վերնազգեստ.
շրջազգեստներ. զգեստներ. վերարկ#ներ.
բաճկոններ. ձեռնոցներ (հագ#ստ). շապիկներ.
բլ#զներ. կիսավարտիքներ. տրիկոտաժեղեն.
կոստյ#ﬓեր.
մորթիներ
(հագ#ստ).
տաբատներ. պատրաստի հագ#ստ:
____________________

02/2

ՄԱՍ
1
№

(511)
դաս
39.
ճանապարհորդ#թյ#նների
տոմսերի ամրագր#մ. ճանապարհորդների
#ղեկց#մ.
ավիափոխադր#ﬓեր.
ավտոﬔքենաների վարձ#յթ. ավտոմոբիլային
փոխադր#ﬓեր.
ավտոբ#սային
փոխադր#ﬓեր. զբոսանավերի ծառայ#թյ#ններ.
ջրային
տրանսպորտի
վարձ#յթ.
ձիերի
վարձ#յթ. տրանսպորտային ծառայ#թյ#ններ
զբոսաշրջիկների
համար.
ապրանքների
առաք#մ.
ճանապարհորդական
շրջագայ#թյ#նների
համար
փոխադր#ﬓերի
կազմակերպ#մ.
#ղևորային
փոխադր#ﬓեր.
տաքսի
ծառայ#թյ#ն.
ճանապարհորդների
փոխադր#մ.
ﬕջնորդ#թյ#ն
նավավարձակալման
դեպք#մ.
ﬕջնորդ#թյ#ն
փոխադր#ﬓերի
դեպք#մ.
վարորդների
ծառայ#թյ#ններ.
տեղեկատվ#թյ#ն փոխադր#ﬓերի հարցերով.
տրանսպորտային ﬕջոցների ամրագր#մ.
ճանապարհորդ#թյ#նների ամրագր#մ:
____________________

(210) 20200128
(220) 29.01.2020
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Գևորգ
Փայտյան, Երևան, Արաբկիր 33, տ9ն 13, AM
(540)

(210) 20200126
(220) 29.01.2020
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Կարեն
Հովսեփյան Ալբերտի, Երևան, Ռ9բինյանց
7/15, AM
(540)

(511)
դաս 3. չոր օծանելիքներ:
____________________
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(210) 20200129
(220) 29.01.2020
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան,
Թավրիզյան 46, AM
(540)

(511)
դաս 32. գարեջ#ր. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյ#թեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյ#թեր:
____________________
(210) 20200130
(220) 30.01.2020
(730) Լա9րա Հակոբյան, Երևան, Աﬕրյան
24, բն. 21, AM
(540)

02/2

ՄԱՍ
1
№

ճաշարանների
ծառայ#թյ#ններ
հիﬓարկներ#մ
կամ
#ս#ﬓական
հաստատ#թյ#ններ#մ.
ժամանակավոր
բնակատեղերի վարձակալ#մ. պանսիոնների
ծառայ#թյ#ններ. զբոսաշրջիկների համար
տների
ծառայ#թյ#ններ.
հյ#րանոցների
ծառայ#թյ#ններ. մանկամս#րների ծառայ#թյ#ններ. ռեստորանների ծառայ#թյ#ններ.
տեղերի
ամրագր#մ
պանսիոններ#մ.
տեղերի
ամրագր#մ
հյ#րանոցներ#մ.
ինքնասպասարկման
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ.
խորտկարանների
ծառայ#թյ#ններ. պանսիոններ կենդանիների
համար.
բարերի
ծառայ#թյ#ններ.
հանգստի
ճամբարների
ծառայ#թյ#ններ
(կացարանի
տրամադր#մ).
շարժական
շին#թյ#նների վարձ#յթ. տեղերի ամրագր#մ
ժամանակավոր
բնակ#թյան
համար.
մոթելների ծառայ#թյ#ններ. կահ#յքի. սեղանի
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձ#յթ.
սենյակների,
դահլիճների
վարձակալ#մ
հավաքների համար. վրանների վարձ#յթ.
խոհանոցային սարքերի վարձ#յթ. խﬔլ#
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձ#յթ. լ#սավորող
սարքերի վարձ#յթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների
ստեղծ#մ.
ժամանակավոր
բնակեցման
համար
ընդ#նարանների
ծառայ#թյ#ններ (ժամանման և ﬔկնման
կառավար#մ).
վաշոկ#
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ. արիշտա #դոնի և արիշտա
սոբայի
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ.
սննդի ձևավոր#մ. տորթերի ձևավոր#մ.
տեղեկ#թյ#ն և խորհրդատվ#թյ#ն սննդի
պատրաստման
հարցերով.
անձնական
խոհարարի ծառայ#թյ#ններ:
____________________

(511)
դաս
43.
տեղերի
ամրագրմամբ
(հյ#րանոցներ#մ, պանսիոններ#մ) զբաղվող
գործակալ#թյ#ններ.
սննդամթերքի
պատրաստ#մ.
առաք#մ.
մատ#ց#մ
և
սեղանի
ձևավոր#մ
(քեյթրինգ).
ծերանոցների
ծառայ#թյ#ններ.
սրճարանների
ծառայ#թյ#ններ.
նախաճաշարանների
ծառայ#թյ#ններ.
քեմպինգների
ծառայ#թյ#ններ.

(210) 20200131
(220) 30.01.2020
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(540)

(511)
դաս
34.
լարով
գոլորշիարարաներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
և
ծխել#
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված
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կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային
արտադրանք,
ներառյալ՝
սիգարներ,
սիգարետներ,
սիգարիլներ,
ծխախոտ
սեփական սիգարետները փաթաթել# համար,
ծխախոտ ծխամորճով ծխել# համար, ծաﬔլ#
ծխախոտ, հոտ քաշել# ծխախոտ, կրետեկ.
սն#ս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական
նպատակներով օգտագործել# համար). ծխել#
պիտ#յքներ, ներառյալ՝ սիգարետի թ#ղթ և
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, ﬔտաղական
տ#փեր ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթել#
համար, վառիչներ ծխողների համար. լ#ցկի.
ծխախոտային
փայտիկներ,
տաքացվող
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման
ընթացք#մ նիկոտին պար#նակող աերոզոլի
արտազատման համար. նիկոտին պար#նակող
հեղ#կ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
ծխել#
էլեկտրոնային
սարքեր.
էլեկտրոնային սիգարետներ. ավանդական
սիգարետներին փոխարինող էլեկտրոնային
սիգարետներ. էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին
պար#նակող աերոզոլի ներշնչման համար.
ծխողների համար բերանի ցողացիրներ,
ծխախոտային արտադրանքի և ծխախոտի
փոխարինիչների
համար
նախատեսված
շոգեհանող սարքեր. ծխել# պիտ#յքներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և
կցամասեր, ներառված դաս 34-#մ. սարքեր
տաքացված
սիգարետների,
սիգարների,
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային
վերալիցքավորվող սիգարետի պատյաններ:
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(511)
դաս 2. ներկեր, արծն#կներ, լաքեր,
գ#նանյ#թեր. ներկանյ#թեր. խածանյ#թեր.
բնական անմշակ խեժեր. թերթավոր և
փոշենման
ﬔտաղներ
գեղանկարչ#թյան,
գեղազարդման
նպատակների
և
գեղարվեստական տպագր#թյան համար.
դաս 5. հիգիենիկ պատրաստ#կներ.
դիետիկ նյ#թեր բժշկական (բ#ժական)
նպատակների համար, մանկական սն#նդ։
____________________
(210) 20200134
(220) 30.01.2020
(730) «Չիվարենի վայների» ՓԲԸ, Երևան,
Վազգեն Սարգսյան 26/1, սենյակ 412, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
____________________
(210) 20200135
(220) 30.01.2020
(730) «Չիվարենի վայների» ՓԲԸ, Երևան,
Վազգեն Սարգսյան 26/1, սենյակ 412, AM
(540)

____________________

(210) 20200132
(220) 30.01.2020
(730) Մերք ԿԳաԱ, DE
(540)
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(511)
դաս 33. գինի:
____________________
(210) 20200137
(220) 30.01.2020
(730) Արման Սեյրանյան, Երևան, Թ9մանյան
31 44, AM
(540)

(511)
դաս 41. կոնֆերանսների կազմակերպ#մ
և անցկաց#մ. ժամանցային հանդիպ#ﬓերի
ծրագրերի կազմ#մ.
դաս 43. հյ#րանոցների ծառայ#թյ#ններ.
հյ#րանոցներ#մ
տեղերի
պատվիրման
ծառայ#թյ#ններ. սենյակների, դահլիճների
վարձակալ#մ հավաքների համար:
____________________
(210) 20200140
(220) 31.01.2020
(730) «Քիդ9» ՍՊԸ, Երևան, Նորք Մարաշ,
Արﬔնակյան 227, AM
(540)

(511)
դաս
41.
կրթադաստիարակչական
ծառայ#թյ#ններ. մրց#յթների կազմակերպ#մ
(#ս#ﬓական
կամ
զվարճալի).
մանկապարտեզներ (կրթ#թյ#ն). գործնական
հմտ#թյ#նների #ս#ց#մ (ց#ցադր#թյ#ն).
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սեﬕնարների կազմակերպ#մ և անցկաց#մ.
կրկն#ս#յցի ծառայ#թյ#ններ:
____________________
(210) 20200141
(220) 31.01.2020
(730) «Քիդ9» ՍՊԸ, Երևան, Նորք Մարաշ,
Արﬔնակյան 227, AM
(540)

(511)
դաս
41.
կրթադաստիարակչական
ծառայ#թյ#ններ. մրց#յթների կազմակերպ#մ
(#ս#ﬓական
կամ
զվարճալի).
մանկապարտեզներ (կրթ#թյ#ն). գործնական
հմտ#թյ#նների #ս#ց#մ (ց#ցադր#թյ#ն).
սեﬕնարների կազմակերպ#մ և անցկաց#մ.
կրկն#ս#յցի ծառայ#թյ#ններ:
____________________
(210) 20200142
(220) 31.01.2020
(730) Սփրեյ Մորեթ, ԼԼՔ, US
(540)

(511)
դաս 18. ﬔծ ճամփորդական պայ#սակներ.
թիկնապայ#սակներ.
ﬔծ
գլանաձև
պայ#սակներ, իրերի համար պայ#սակներ.
#ղեպայ#սակներ, ﬔծ պայ#սակներ. #սից
կախվող պայ#սակներ. դրամապանակներ.
կանացի պայ#սակներ. թղթապայ#սակներ
(կաշեգալանտերեա). ճամպր#կներ (#ղեբեռ).
ճամփորդական սնդ#կներ (#ղեբեռի).
դաս 25. հագ#ստ. գլխարկներ. մարﬓի
վերնամասի հագ#ստ. մարﬓի ներքնամասի
հագ#ստ. բաճկոններ (հագ#ստ):
____________________
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(210) 20200143
(220) 31.01.2020
(730) Սփրեյ Մորեթ, ԼԼՔ, US
(540)
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դաս 25. հագ#ստ. գլխարկներ. մարﬓի
վերնամասի հագ#ստ. մարﬓի ներքնամասի
հագ#ստ. բաճկոններ (հագ#ստ):
____________________

(210) 20200145
(220) 31.01.2020
(730) Մգեր Մարտիրոսյան, KZ
(540)

(511)
դաս 18. ﬔծ ճամփորդական պայ#սակներ.
թիկնապայ#սակներ.
ﬔծ
գլանաձև
պայ#սակներ, իրերի համար պայ#սակներ.
#ղեպայ#սակներ, ﬔծ պայ#սակներ. #սից
կախվող պայ#սակներ. դրամապանակներ.
կանացի պայ#սակներ. թղթապայ#սակներ
(կաշեգալանտերեա). ճամպր#կներ (#ղեբեռ).
ճամփորդական սնդ#կներ (#ղեբեռի).
դաս 25. հագ#ստ. գլխարկներ. մարﬓի
վերնամասի հագ#ստ. մարﬓի ներքնամասի
հագ#ստ. բաճկոններ (հագ#ստ):
____________________
(210) 20200144
(220) 31.01.2020
(730) Սփրեյ Մորեթ, ԼԼՔ, US
(540)

(511)
դաս
34.
ծխախոտ.
սիգարներ.
սիգարետներ. ծխագլանակներ. սիգարիլներ:
____________________

(210) 20200146
(220) 31.01.2020
(730) Մգեր Մարտիրոսյան, KZ
(540)

(511)
դաս 18. ﬔծ ճամփորդական պայ#սակներ.
թիկնապայ#սակներ.
ﬔծ
գլանաձև
պայ#սակներ, իրերի համար պայ#սակներ.
#ղեպայ#սակներ, ﬔծ պայ#սակներ. #սից
կախվող պայ#սակներ. դրամապանակներ.
կանացի պայ#սակներ. թղթապայ#սակներ
(կաշեգալանտերեա). ճամպր#կներ (#ղեբեռ).
ճամփորդական սնդ#կներ (#ղեբեռի).

(511)
դաս
34.
ծխախոտ.
սիգարներ.
սիգարետներ. ծխագլանակներ. սիգարիլներ:
____________________

(210) 20200147
(220) 31.01.2020
(730) Մգեր Մարտիրոսյան, KZ
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(540)

(511)
դաս
34.
ծխախոտ.
սիգարներ.
սիգարետներ. ծխագլանակներ. սիգարիլներ:
____________________
(210) 20200150
(220) 31.01.2020
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Հակոբ
Կարապետյան Կարապետի, Երևան, Ադոնց
17/5, բն. 7, AM
(540)

(511)
դաս 30. բլիթ:
____________________
(210) 20200151
(220) 31.01.2020
(730) «Լենտեքս» ՍՊԸ, Գյ9մրի, Կամոյի փող.
տ9ն 45, AM
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն. բաղնիքի հողաթափներ.
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գ#լպաներ (երկար). քրտինք կլանող երկար
գ#լպաներ. գ#լպաների կրկնակր#նկներ.
բերետներ.
բլ#զներ.
բոաներ
(մորթե
վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝ որպես
գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ
կոշիկներ.
կիսակոշիկներ.
կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). տաբատակալներ. ք#ղերով
կիսակոշիկներ. հագ#ստի օձիքներ. կաշնեներ.
լիֆեր. թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ
(կանացի
ներքնազգեստ).
ներքնազգեստ.
գլխանոցներ (հագ#ստ). բոլորագլխարկների
շրջանակներ (հենք). հովարներ գլխարկների
համար. գոտիներ (հագ#ստ). խալաթներ.
սվիտերներ
պ#լովերներ.
կապեր
կարճագ#լպաների համար. կախակապեր.
կապեր երկար գ#լպաների համար. կոշիկների
ճտքեր. ﬕջատակեր. շապիկներ (բլ#զներ).
պլաստրոններ.
կրծքակալներ.
հագ#ստ.
բոլորագլխարկներ.
մորթիներ
(հագ#ստ).
հանովի
օձիքներ.
զ#գագ#լպաներ.
կոմբինեզոններ (հագ#ստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց ք#ղերի սեղﬕրաններ
(գրացիաներ).
կոստյ#ﬓեր.
պատրաստի
հագ#ստ.
մանկական
վարտիքներ
(ներքնազգեստ). ականջակալներ (հագ#ստ).
փողկապներ.
զանգապաններ.
բրիջիներ.
տաբատներ.
հագ#ստ
հեծանվորդների
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագ#ստ).
պատրաստի աստառներ (հագ#ստի տարրեր).
վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե հագ#ստ.
ներդիրներ շապիկների համար. էսպադրիլներ.
մորթե թիկնոցներ. ծիլինդրներ. գաբարդիններ
(հագ#ստ). սեղﬕրաններ (ներքնազգեստ).
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ.
բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. գլխաշոր.
որը ծածկ#մ է պարանոցը և #սերը. մանտո.
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գ#լպաներ
կոճերից ﬕնչև ծնկները). հագ#ստ ջերսիից.
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագ#ստ).
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ
(հագ#ստ). մ#ֆտաներ (հագ#ստ). առանց
մատների ձեռնոցներ. տնային կոշիկներ.
կնգ#ղով վերարկ# (թիկնոցներ). մ#շտակներ.
լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկեր. գրպաններ
հագ#ստի համար. պիժամաներ. սաբոներ
(կոշիկ). սանդալներ. կրծկալներ. վերարկ#ներ.
կոշիկների կրնկատակեր. պատմ#ճաններ
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար.
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համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագ#ստ).
բաճկոններ (հագ#ստ). թղթե հագ#ստ. քողեր
(հագ#ստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ.
լողազգեստներ.
բաղնիքի
խալաթներ.
մանկական կրծկալներ. բացառ#թյամբ թղթից
պատրաստվածների. ներբաններ. կոշիկներ.
կր#նկներ. ոչ էլեկտրական մ#ֆտաներ ոտքերի
համար. սեպեր բ#տսերի համար. սպորտային
կիսակոշիկներ.
գլխակապեր
(հագ#ստ).
գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ.
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի
թաշկինակներ).
հագ#ստ
մարﬓամարզ#թյան
համար.
հագ#ստ
արհեստական կաշվից. կաշվե հագ#ստ.
թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոստյ#ﬓեր.
սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ.
չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ լայն
եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. գոտի-քսակներ
(հագ#ստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ.
թղթե գդակներ (հագ#ստ). դիմակներ քնել#
համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ.
պոնչոներ. սարոնգներ. լեգինսներ (շալվար).
սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես գլխարկներ.
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային
մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե ոտնաման).
ժամաշապիկներ. ﬕնչև կոճերը հասնող
կոշիկներ. քրտինք ներծծող կարճագ#լպաներ.
վարսավիրական
թիկնոց.
թևքերով
մանկական կրծկալներ. բացառ#թյամբ թղթից
պատրաստվածների. նիհարեցնող նյ#թեր
պար#նակող հագ#ստ. ասեղնագործ հագ#ստ.
կոշիկի կր#նկի պաշտպանիչ հարմարանքներ.
գլխարկներ. թաթմաններ.
դաս
35.
կոշկեղենի.
բաղնիքի
հողաթափների.
գ#լպաների
(երկար).
քրտինք
կլանող
երկար
գ#լպաների.
գ#լպաների կրկնակր#նկների. բերետների.
բլ#զների. բոաների (մորթե վզպատներ՝
գորժետներ). կեպիների՝ որպես գլխարկների.
տրիկոտաժեղենի. երկարաճիտ կոշիկների.
կիսակոշիկների.
կոշկաքթերի
(կոշիկների
մասեր).
տաբատակալների.
ք#ղերով
կիսակոշիկների.
հագ#ստի
օձիքների.
կաշնեների. լիֆերի. թասակների (գլխարկ).
իրանակալների
(կանացի
ներքնազգեստ).
ներքնազգեստի. գլխանոցների (հագ#ստ).
բոլորագլխարկների
շրջանակների
(հենք).
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գլխարկների համար հովարների. գոտիների
(հագ#ստ).
խալաթների.
սվիտերների.
պ#լովերների. կարճագ#լպաների համար
կապերի. կախակապերի. երկար գ#լպաների
համար
կապերի.
կոշիկների
ճտքերի.
ﬕջատակերի.
շապիկների
(բլ#զներ).
պլաստրոնների. կրծքակալների. հագ#ստի.
բոլորագլխարկների. մորթիների (հագ#ստ).
հանովի
օձիքների.
զ#գագ#լպաների.
կոմբինեզոնների (հագ#ստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստի. առանց ք#ղերի սեղﬕրանների
(գրացիաներ). կոստյ#ﬓերի. պատրաստի
հագ#ստի.
մանկական
վարտիքների
(ներքնազգեստ). ականջակալների (հագ#ստ).
փողկապների. զանգապանների. բրիջիների.
տաբատների.
հեծանվորդների
համար
հագ#ստի.
վերնազգեստի.
ձեռնոցների
(հագ#ստ).
պատրաստի
աստառների
(հագ#ստի տարրեր). վզպատների. շարֆերի.
տրիկոտաժե
հագ#ստի.
շապիկների
համար ներդիրների. էսպադրիլների. մորթե
թիկնոցների. ծիլինդրների. գաբարդինների
(հագ#ստ). սեղﬕրանների (ներքնազգեստ).
գոտիների (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկների.
բաճկոնակների.
փողքաժապավենների.
գլխաշորի. որը ծածկ#մ է պարանոցը և #սերը.
մանտոի. սռնապանների (գամաշներ՝ տաք
գ#լպաներ կոճերից ﬕնչև ծնկները). հագ#ստ
ջերսիից. շրջազգեստների. նորածնի օժիտի
(հագ#ստ). շքազգեստների (սպասավորների).
սպորտային
տրիկոտաժեղենի.
բազկապատների. գոգնոցների (հագ#ստ).
մ#ֆտաների (հագ#ստ). առանց մատների
ձեռնոցների. տնային կոշիկների. կնգ#ղով
վերարկ#ի
(թիկնոցներ).
մ#շտակների.
լողափի զգեստների. լողափի կոշիկների.
հագ#ստի համար գրպանների. պիժամաների.
սաբոների (կոշիկ). սանդալների. կրծկալների.
վերարկ#ների. կոշիկների կրնկատակերի.
պատմ#ճանների (պարեգոտներ). ռանտեր
կոշիկների համար. համազգեստի. բրդյա
բաճկոնների
(հագ#ստ).
բաճկոնների
(հագ#ստ). թղթե հագ#ստի. քողերի (հագ#ստ).
լողագլխարկների.
լողավարտիքների.
լողազգեստների.
բաղնիքի
խալաթների.
մանկական կրծկալների. բացառ#թյամբ թղթից
պատրաստվածների. ներբանների. կոշիկների.
կր#նկների. ոտքերի համար ոչ էլեկտրական
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մ#ֆտաների. բ#տսերի համար սեպերի.
սպորտային կիսակոշիկների. գլխակապերի
(հագ#ստ). գլխանոցով բաճկոնի, տակի
շրջազգեստների, կանացի ներքնաշապիկներ
(կոմբինացիա), բոդիի (կանացի ներքնազգեստ).
բանդանաների (պարանոցի թաշկինակներ).
մարﬓամարզ#թյան
համար
հագ#ստի.
արհեստական կաշվից հագ#ստի. կաշվե
հագ#ստի. թիկնոցների. դիմակահանդեսի
կոստյ#ﬓերի. սարիների. կարճաթև (T-աձև)
մայկաների.
չալմաների.
լայն
եզրերով
ժապավենակապ
փողկապների.
ջրցողի
գլխարկների. գոտի-քսակների (հագ#ստ).
կրծքի գրպանի թաշկինակների. թղթե գդակների
(հագ#ստ).
քնել#
համար
դիմակների.
կիսատաբատաձև
շրջազգեստների.
պոնչոների. սարոնգների. լեգինսների (շալվար).
սարաֆանների, հովարների՝ որպես գլխարկներ.
կիսատաբատների
(ներքնազգեստ).
սպորտային
մայկաների.
կաճյակների
(թաղիքե
ոտնաման).
ժամաշապիկների.
ﬕնչև կոճերը հասնող կոշիկների. քրտինք
ներծծող կարճագ#լպաների. վարսավիրական
թիկնոցի. թևքերով մանկական կրծկալների.
բացառ#թյամբ թղթից պատրաստվածների.
նիհարեցնող նյ#թեր պար#նակող հագ#ստի.
ասեղնագործ հագ#ստի. կոշիկի կր#նկի
պաշտպանիչ հարմարանքների. գլխարկների.
թաթմանների մարածախ և ﬔծածախ վաճառք:
____________________
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(210) 20200156
(220) 31.01.2020
(730) «Արմավագ» ՍՊԸ, Երևան, Թոթովենցի
11, բն. 52, AM
(540)

(511)
դաս 41. կոնֆերանսների կազմակերպ#մ
և անցկաց#մ. սեﬕնարների կազմակերպ#մ
և անցկաց#մ. մասնագիտական թրեյնինգների
կազմակերպ#մ և անցկաց#մ.
դաս 44. լոգոպեդիա. հոգեբանների
ծառայ#թյ#ններ.
հատ#կ
մանկավարժի
ծառայ#թյ#ններ.
էրգոթերապևտի
ծառայ#թյ#ններ:
____________________
(210) 20200158
(220) 31.01.2020
(730) «Ջերմ9կ գր9պ»
Արշակ9նյաց 77/3, AM
(540)

ՓԲԸ,

Երևան,

(210) 20200154
(220) 31.01.2020
(730) Գայանե Մալիշենկո, Երևան, Գարեգին
Նժդեհ 35, բն. 33, AM
(540)

(511)
դաս 43. հյ#րատների ծառայ#թյ#ններ:
____________________

(511)
դաս
32.
գարեջ#ր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյ#թեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյ#թեր:
____________________
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(540)
(210) 20200160
(220) 31.01.2020
(730) «Ջերմ9կ գր9պ»
Արշակ9նյաց 77/3, AM
(540)

ՓԲԸ,

Երևան,

(511)
դաս 36. ապահովագր#թյ#ն. ֆինանսական
գործ#նե#թյ#ն.
դրամավարկային
գործառն#թյ#ններ. անշարժ գ#յքի հետ
կապված գործառն#թյ#ններ:
____________________
(210) 20200161
(220) 31.01.2020
(730) «Ջերմ9կ գր9պ»
Արշակ9նյաց 77/3, AM
(540)

ՓԲԸ,

Երևան,

(511)
դաս 37. շինարարական ծառայ#թյ#ններ.
տեղակայման և նորոգման ծառայ#թյ#ններ.
հանքարդյ#նաբեր#թյ#ն. նավթի և գազի
հորատ#մ:
____________________
(210) 20200162
(220) 01.02.2020
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Նիկոլաևնա Չերնիշևա, RU

Օլգա

(511)
դաս 25. ներքնազգեստ. բլ#զներ. բրիջիներ.
տաբատներ. կաճյակներ (թաղիքե ոտնաման).
բաճկոնակներ. սպորտային տրիկոտաժեղեն.
կոմբինեզոններ
(հագ#ստ).
կոստյ#ﬓեր.
սպորտային մայկաներ. կարճագ#լպաներ.
կոշկեղեն. վերնազգեստ. պատրաստի հագ#ստ.
հագ#ստ. վերարկ#ներ. ձեռնոցներ (հագ#ստ).
վզպատներ. կրծքի գրպանի թաշկինակներ.
զգեստներ. սվիտերներ պ#լովերներ. շապիկներ
(բլ#զներ). տրիկոտաժե հագ#ստ. գլխարկներ.
գոգնոցներ (հագ#ստ). կարճաթև (T-աձև)
մայկաներ. խալաթներ. բաղնիքի խալաթներ.
շալեր. շարֆեր. շրջազգեստներ:
____________________
(210) 20200163
(220) 01.02.2020
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Սեյրան
Հակոբյան Գևորգի, Երևան, Աﬕրյան 27, բն.
2, AM
(540)

(511)
դաս 35. առևտ#ր.
դաս 43. ռեստորանների, սրճարանների,
բարերի
ծառայ#թյ#ններ.
սննդամթերքի
պատրաստ#մ, առաք#մ, մատ#ց#մ և սեղանի
ձևավոր#մ (քեյթրինգ):
____________________
(210) 20200164
(220) 01.02.2020
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Սեյրան
Հակոբյան Գևորգի, Երևան, Աﬕրյան 27, բն.
2, AM
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(540)

(511)
դաս 35. սննդամթերքի առևտ#ր.
դաս 43. ռեստորանների, սրճարանների,
բարերի
ծառայ#թյ#ններ.
սննդամթերքի
պատրաստ#մ, առաք#մ, մատ#ց#մ և սեղանի
ձևավոր#մ (քեյթրինգ):
____________________
(210) 20200165
(220) 01.02.2020
(730) «Չիվարենի վայների» ՓԲԸ, Երևան,
Վազգեն Սարգսյան 26/1, սենյակ 412, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
____________________
(210) 20200167
(220) 01.02.2020
(730) Քոլոփլասթ Ա/Ս, DK
(540)

02/2

ՄԱՍ
1
№

(511)
դաս 3. ոչ բ#ժական պատրաստ#կներ և
նյ#թեր մաշկի պաշտպան#թյան և խնամքի
համար. մարﬓի լվացման ﬕջոցներ. կպչ#ն
նյ#թերի հեռացման ﬕջոցներ.
դաս 5. դեղագործական պատրաստ#կներ
և նյ#թեր մաշկի պաշտպան#թյան և խնամքի
համար. դեղագործական պատրաստ#կներ և
նյ#թեր մաշկային հիվանդ#թյ#նների բ#ժման
համար. դեղագործական պատրաստ#կներ
և
նյ#թեր
վերքերի
բ#ժման
համար.
վիրակապման
սպեցանիներ
և
նյ#թեր.
սանիտարական, բժշկական և վիրաբ#ժական
վիրակապային կալանդներ (բանդաժներ) և
նյ#թեր վերքերի մշակման համար. վերքերի
լցման բժշկական նյ#թեր, այն է՝ մած#կներ,
փոշիներ, ալգինատներ, ժելեր և հատիկավոր
նյ#թեր. կպչ#ն սպեղանիներ բժշկական
նպատակների համար, կպչ#ն ժապավեններ
բժշկական նպատակների համար. խոնաված#ծ
ժապավեններ բժշկական նպատակների համար.
ձգ#ն ժապավեններ բժշկական նպատակների
համար. կաղապարման մած#կ բժշկական
նպատակների
համար.
սպեղանալաթեր.
մաշկի պաշտպանիչ ժապավեններ բժշկական
նպատակների համար, մաշկի պաշտպանիչ
քս#քներ բժշկական նպատակների համար,
մաշկի պաշտպանիչ մած#կներ բժշկական
նպատակների համար, մաշկի պաշտպանիչ
անձեռոցիկներ
բժշկական
նպատակների
համար.
բժշկական
նպատակներով
հոտազերծող
քսանյ#թեր
ստոմայի
(ծայրակցման
բացվածքի)
գրպանիկների
համար,
հոտազերծիչներ
ստոմայի
պարկերի համար. ﬔզի ներծծող սրբիչներ,
անձեռոցիկներ և կաթիլների հավաքման
տակդիրներ կամ թաղանթներ սանիտարական
նպատակների համար. հիգիենիկ տակդիրներ
և
թաղանթներ
անﬕզապահ#թյամբ
տառապողների համար. վերքերի մաքրման
ﬕջոցներ բժշկական նպատակների համար.
սենյակի հոտազերծիչներ. ձեռքերի մաքրման
հականեխիչ
ﬕջոցներ.
կենսաբանական
իմպլանտներ. դեղերով տոգորված շամպ#ններ.
դաս 10. բժշկական և վիրաբ#ժական
սարքեր և գործիքներ. սարքեր և գործիքներ
ստոմայի և անﬕզապահ#թյան բժշկական և
վիրահատական բ#ժման համար. սարքեր և
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գործիքներ ﬕզ#ղիների համակարգի բժշկական
և վիրահատական բ#ժման և կոնքի հատակի
վերականգնման
համար.
#րոլոգիական
սարքեր և գործիքներ. գինեկոլոգիական սարքեր
և գործիքներ. սարքեր և գործիքներ վերքերի
բժշկական և վիրահատական բ#ժման համար.
բժշկական և վիրաբ#ժական սարքավոր#ﬓեր
մկանների վերականգնման համար խթանող
սարքերի տեսքով. կոլոստոմայի պարկեր.
իլեոստոմայի
պարկեր.
#րոստոմայի
պարկեր. թաղանթներ և անոթներ մարդ#
օրգանիզﬕ արտադր#թյ#նների հավաքման
համար. ստոմայի սարքերի հոտազերծիչ
զտիչներ.
փողաձողեր
(կաթետերներ).
իրիգատորներ և դրանց մասեր # կցամասեր՝
հեղ#կահեռացման խողովակների, պոմպերի,
ճկափողերի, պարկերի և կարգավորիչների
տեսքով՝ բժշկական նպատակների համար.
լապարասկոպիայի սարքեր և գործիքներ.
բժշկական զոնդեր. նախապահպանակներ ﬔզի
կաթետերների համար. ﬔզի կաթետերների
ծայրոցներ,
նախապահպանակներով
կաթետերներ, ստոմայի գոտիներ. սրբանային
վիրախծ#ծներ
բժշկական նպատակների
համար. ստենտներ. լարային #ղղորդիչներ
(բժշկական).
ﬕզածորանի
մ#տքի
պար#տակներ.
բիոփսիայի
ասեղներ.
ներարկման
ասեղներ.
#րոլոգիական
վիրաբ#ժական
ընդարձակիչներ.
քարահեռացիչներ. պրոթեզներ. արհեստական
իմպլանտներ. ﬕզ#կային լանջագոտի. ձգ#ն
(էլաստիկ)
կալանդներ,
ոսկրաբ#ժական
վիրակապեր հոդերի համար, ոսկրաբ#ժական
կալանդներ, վերջավոր#թյ#նների պրոթեզներ.
կարեր դնել# նյ#թեր և ապարատներ. բոլոր
վերոհիշյալ
ապրանքները
նախատեսված
բժշկ#թյան
և
վիրաբ#ժ#թյան
համար.
հակամանրէային
կտորներ
բժշկական
օգտագործման համար։
____________________

(210) 20200172
(220) 01.02.2020
(730) «Արենիի գինի» ՍՊԸ, Վայոց Ձորի
մարզ, գ. Արենի, փ.12, տ9ն 5, AM

02/2

ՄԱՍ
1
№

(540)

(511)
դաս 33. գինի:
____________________
(210) 20200173
(220) 01.02.2020
(730) «Արենիի գինի» ՍՊԸ, Վայոց Ձորի
մարզ, գ. Արենի, փ.12, տ9ն 5, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
____________________
(210) 20200174
(220) 03.02.2020
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Աննա
Աբրահամյան Ալիկի, Երևան, Բաշինջաղյան
171, բն. 53, AM
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(540)

(511)
դաս 41. ակադեﬕաներ (#ս#ց#մ).
տեքստային
նյ#թերի
հրապարակ#մ,
բացառ#թյամբ
գովազդային
նյ#թերի.
կրթադաստիարակչական
ծառայ#թյ#ններ.
գրքերի
հրատարակ#մ.
ակ#մբների
ծառայ#թյ#ններ
(զվարճ#թյ#ն
կամ
կրթ#թյ#ն). կոնֆերանսների կազմակերպ#մ
և անցկաց#մ. առողջ#թյան ակ#մբների
ծառայ#թյ#ններ (առողջարար և ֆիթնեսմարզ#ﬓեր). տեղեկատվ#թյ#ն հանգստի
հարցերով.
սեﬕնարների
կազմակերպ#մ
և
անցկաց#մ.
գիտաժողոﬖերի
(սիմպոզի#ﬓերի)
կազմակերպ#մ
և
անցկաց#մ.
վարպետաց
դասերի
կազմակերպ#մ և անցկաց#մ (#ս#ց#մ).
գրքերի
և
պարբերականների
առցանց
հրապարակ#մ.
թարգմանիչների
ծառայ#թյ#ններ.
տեքստերի
խմբագր#մ.
մարզիչների, դաս#ս#յցների ծառայ#թյ#ններ
(#ս#ց#մ). հրապարակ#ﬓեր էլեկտրոնային
սեղանադիր հրատարակչական համակարգերի
օգն#թյամբ.
բանավոր
թարգմանողների
ծառայ#թյ#ններ. անհատական մարզիչների
ծառայ#թյ#ններ. ֆիթնես-դասերի անցկաց#մ.
կրկն#ս#յցի ծառայ#թյ#ններ. զբոսավարի
(գիդի) ծառայ#թյ#ններ:
____________________

(210) 20200175
(220) 03.02.2020
(730) Քոլոփլասթ Ա/Ս, DK
(540)

02/2

ՄԱՍ
1
№

(511)
դաս 3. ոչ բ#ժական պատրաստ#կներ և
նյ#թեր մաշկի պաշտպան#թյան և խնամքի
համար. մարﬓի լվացման ﬕջոցներ. կպչ#ն
նյ#թերի հեռացման ﬕջոցներ.
դաս 5. դեղագործական պատրաստ#կներ
և նյ#թեր մաշկի պաշտպան#թյան և խնամքի
համար. դեղագործական պատրաստ#կներ և
նյ#թեր մաշկային հիվանդ#թյ#նների բ#ժման
համար. դեղագործական պատրաստ#կներ
և
նյ#թեր
վերքերի
բ#ժման
համար.
վիրակապման
սպեղանիներ
և
նյ#թեր.
սանիտարական, բժշկական և վիրաբ#ժական
վիրակապային կալանդներ (բանդաժներ) և
նյ#թեր վերքերի մշակման համար. վերքերի
լցման բժշկական նյ#թեր, այն է՝ մած#կներ,
փոշիներ, ալգինատներ, ժելեր և հատիկավոր
նյ#թեր. կպչ#ն սպեղանիներ բժշկական
նպատակների համար, կպչ#ն ժապավեններ
բժշկական նպատակների համար. խոնաված#ծ
ժապավեններ բժշկական նպատակների համար.
ձգ#ն ժապավեններ բժշկական նպատակների
համար. կաղապարման մած#կ բժշկական
նպատակների
համար.
սպեղանալաթեր.
մաշկի պաշտպանիչ ժապավեններ բժշկական
նպատակների համար, մաշկի պաշտպանիչ
քս#քներ բժշկական նպատակների համար,
մաշկի պաշտպանիչ մած#կներ բժշկական
նպատակների համար, մաշկի պաշտպանիչ
անձեռոցիկներ
բժշկական
նպատակների
համար.
բժշկական
նպատակներով
հոտազերծող
քսանյ#թեր
ստոմայի
(ծայրակցման
բացվածքի)
գրպանիկների
համար,
հոտազերծիչներ
ստոմայի
պարկերի համար. ﬔզի ներծծող սրբիչներ,
անձեռոցիկներ և կաթիլների հավաքման
տակդիրներ կամ թաղանթներ սանիտարական
նպատակների համար. հիգիենիկ տակդիրներ
և
թաղանթներ
անﬕզապահ#թյամբ
տառապողների համար. վերքերի մաքրման
ﬕջոցներ բժշկական նպատակների համար.
սենյակի հոտազերծիչներ. ձեռքերի մաքրման
հականեխիչ
ﬕջոցներ.
կենսաբանական
իմպլանտներ. դեղերով տոգորված շամպ#ններ.
դաս 9. համակարգչային հավելվածներ
շարժական
հեռախոսների,
պլանշետային
համակարգիչների
և
նմանատիպ
այլ
սարքերի համար. ծրագրային ապահով#մ
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համակարգչային հավելվածների համար.
դաս 10. բժշկական և վիրաբ#ժական
սարքեր և գործիքներ. սարքեր և գործիքներ
ստոմայի և անﬕզապահ#թյան բժշկական
և վիրահատական բ#ժման համար. սարքեր
և գործիքներ ﬕզ#ղիների համակարգի
բժշկական և վիրահատական բ#ժման և
կոնքի հատակի վերականգնման համար.
#րոլոգիական
սարքեր
և
գործիքներ.
գինեկոլոգիական սարքեր և գործիքներ.
սարքեր և գործիքներ վերքերի բժշկական և
վիրահատական բ#ժման համար. բժշկական
և վիրաբ#ժական սարքավոր#ﬓեր մկանների
վերականգնման համար խթանող սարքերի
տեսքով. ստոմայի պարկեր. ﬕզահավաք
պարկեր. թաղանթներ և անոթներ մարդ#
օրգանիզﬕ արտադր#թյ#նների հավաքման
համար. ստոմայի սարքերի հոտազերծիչ
զտիչներ.
փողաձողեր
(կաթետերներ).
իրիգատորներ և դրանց մասեր # կցամասեր՝
հեղ#կահեռացման խողովակների, պոմպերի,
ճկափողերի, պարկերի և կարգավորիչների
տեսքով՝ բժշկական նպատակների համար.
լապարասկոպիայի սարքեր և գործիքներ.
բժշկական զոնդեր. նախապահպանակներ ﬔզի
կաթետերների համար. ﬔզի կաթետերների
ծայրոցներ. նախապահպանակներով կաթետերներ. ստոմայի գոտիներ. սրբանային
վիրախծ#ծներ
բժշկական նպատակների
համար. ստենտներ. լարային #ղղորդիչներ
(բժշկական).
ﬕզածորանի
մ#տքի
պար#տակներ.
բիոփսիայի
ասեղներ.
ներարկման
ասեղներ.
#րոլոգիական
վիրաբ#ժական
ընդարձակիչներ.
քարահեռացիչներ.
պրոթեզներ. արհեստական
իմպլանտներ. ﬕզ#կային լանջագոտի. ձգ#ն
(էլաստիկ)
կալանդներ,
ոսկրաբ#ժական
վիրակապեր հոդերի համար, ոսկրաբ#ժական
կալանդներ. վերջավոր#թյ#նների պրոթեզներ.
կարեր դնել# նյ#թեր և ապարատներ. բոլոր
վերոհիշյալ
ապրանքները՝
նախատեսված
բժշկ#թյան
և
վիրաբ#ժ#թյան
համար.
հակամանրէային գործվածքներ բժշկական
օգտագործման համար.
դաս 16. ամսագրեր, տպագրական նյ#թեր,
#ս#ցողական, #ս#ﬓական և կրթական
նյ#թեր, բացառ#թյամբ սարքավոր#ﬓերի.
դաս
41.
կրթադաստիարակչական
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ծառայ#թյ#ններ. #ս#ﬓական գործընթացի
ապահով#մ.
վարպետաց
դասերի
#
սեﬕնարների անցկաց#մ (#ս#ց#մ).
դաս
44.
առողջապահական
ծառայ#թյ#ններ. առողջապահ#թյան ոլորտ#մ
բժշկական տեղեկատվ#թյան տրամադր#մ։
____________________
(210) 20200176
(220) 03.02.2020
(730) Գրիգոր Ցոլակյան, Երևան, Քաջազն9ն9
8/1, բն. 48, AM
(540)

(511)
դաս 9. սմարթ-ժամաց#յցներ.
դաս 14. ձեռքի ժամաց#յցներ. ձեռքի
ժամաց#յցների
զսպանակներ.
ձեռքի
ժամաց#յցների ապակիներ. ժամաց#յցների
ընթացային
ﬔխանիզﬓեր.
խարիսխներ
(ժամաց#յցների արտադր#թյ#ն). գրպանի
կամ
ձեռքի
ժամաց#յցների
իրաններ.
նվերի պատյաններ ժամաց#յցների համար.
շարժականգով վայրկյանաչափներ. ձեռքի
ժամաց#յցների
սլաքներ.
ճոճանակներ
(ժամագործ#թյ#ն). թմբ#կներ (ժամաց#յցների
արտադր#թյ#ն). ժամաց#յց-ապարանջաններ.
ժամաց#յցների
ապարանջանների.
թվահարթակներ
(ժամագործ#թյ#ն).
ժամաց#յցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիրներ
(ժամաց#յցներ). էլեկտրական ժամաց#յցներ։
____________________
(210) 20200177
(220) 03.02.2020
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Գառնիկ
Հարթենյան Գագիկի, Կոտայքի մարզ, ք.
Բյ9րեղավան 2214, շ. 46, բն. 27, AM
(540)
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(511)
դաս 35. խաղալիքների, մանկական
հագ#ստի և այլ մանկական իրերի վաճառք,
այդ թվ#մ` առցանց:
____________________
(210) 20200179
(220) 03.02.2020
(730) «Արտաշատ-վինկոն» ՓԲԸ, Արարատի
մարզ, գ, Մխչյան, Արտաշատյան խճ. 1/1, AM
(540)

(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________
(210) 20200180
(220) 03.02.2020
(730) Ռաման Հաջջիշեիխմ9ս, Երևան,
Ծիծեռնակաբերդի խճ., շ. 1/2, բն. 7, AM
(540)

(511)
դաս
24.
բարձր
ջերմաստիճան#մ
կպչող կպչ#ն գործվածքներ. անգազանցիկ
գործվածքներ
օդապարիկների
համար.
կենդանիների
կաշին
նմանակող
գործվածքներ.
պաստառապատման
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գործվածքներ կահ#յքի համար. լողանալ#
սպիտակեղեն (բացառ#թյամբ հագ#ստի).
բաններներ
մանածագործվածքից
կամ
պլաստմասսայից.
բիլյարդի
մահ#դ.
գործվածքներ. մարմաշ (գործվածք). մոմլաթ.
դիպակ. մանածագործական նյ#թեր. կտավ.
հենք (կանվա) ասեղնագործ#թյան կամ
ջ#լհակագործ#թյան համար. քաթան (կտոր).
գործվածքներ կանեփաթելից. կտավ (քաթան)
կանեփաթելից. աստառներ բոլորագլխարկների
համար. գործվածքներ կոշիկների տակդիրների
համար. գործվածքներ կոշիկների համար.
սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ. շևիոտ
(կտոր). մոմլաթե սփռոցներ, թավիշ. թաղիք.
բամբակե գործվածքներ. անկողն# ծածկոցներ.
ներքնակերեսներ. խտակտավ (վ#շե գործվածք).
անկողն# թղթե ծածկոցներ. սփռոցներ,
բացառ#թյամբ թղթից պատրաստվածների.
ճամփորդական ծածկոցաշալեր. կրեպ (նոսր
գործվածք). կրեպոն. կամկայե (նախշավոր)
գործվածքներ. սպիտակեղենի գործվածքներ.
գործվածքներ աստառի համար. սավաններ.
պատանքներ.
մանածագործվածքից
կամ
պլաստմասսայից
դրոշներ.
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից
գ#նազարդ
դրոշակներ.
նախշավոր
կտոր #ղեգորգերի (#ղելաթերի) համար.
աղվափետ#րից
վերմակներ.
ծածկոցներ.
ձգ#ն (էլաստիկ) գործվածքներ. վարագ#յրների
կապեր մանածագործվածքից. ապակե սպասքը
սրբել# անձեռոցիկներ (սրբիչներ). նախշավոր
գործվածքներ ասեղնագործ#թյան համար.
ֆլանել. բայկա (խավոտ գործվածք). բամբակե
գործվածքներ պանրի փաթաթվածքի համար.
բ#մազե. մարﬕն լվանալ# թաթմաններ. գազե
գործվածքներ (շղարշ). ռետինապատված կտավ
(բացառ#թյամբ գրասենյակային նպատակների
համար օգտագործվողների). մազե գործվածք
(պարկագործվածք). պատյաններ կահ#յքի
համար. ﬔտաքսե գործվածքներ տպագրական
շաբլոնների (ձևանմ#շների) համար. դաջովի
չթեգործվածքներ. ջերսի (գործվածք). ջ#թե
գործվածքներ. բրդե գործվածքներ. վ#շե
գործվածքներ.
անկողն#
սպիտակեղեն.
սպիտակեղեն
նախշավոր
կտավից.
սեղանի
սպիտակեղեն.
բացառ#թյամբ
թղթից
պատրաստվածի.
սպիտակեղեն
տնային տնտես#թյան համար. սրբիչներ
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մանածագործվածքից. ﬔտաքսե գործվածք
մարաբ#. խտակտավ ներքնակների համար.
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահ#յքի համար.
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործվածքից.
մոլեսկին
(գործվածք).
թաշկինակներ
մանածագործվածքից.
հակամոծակային
ցանցեր.
բարձերեսներ.
պլաստմասսայե
նյ#թեր
(գործվածքների
փոխարինիչներ).
ծանրվարագ#յրներ. գործվածքներ ռաﬕի
(ճենականեփի)
թելքից.
գործվածքներ
արհեստական
ﬔտաքսից.
վարագ#յրներ
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից.
կոսﬔտիկական
անձեռոցիկներ
մանածագործվածքից. ﬔտաքսե գործվածքներ.
շղարշ. գործվածքներ սպանեախոտից. տաֆտա
(նրբադիպակ)
(գործվածք).
տրիկոտաժի
գործվածքներ. շղարշե վարագ#յրներ. ջեֆիր
(գործվածք).
չիթ.
մանածագործվածքից
ամանատակեր. սեղանի մանածագործվածքից
տակդիրներ.
մանածագործական
ոչ
գործվածքային
նյ#թեր.
ներդրակներ
քնապարկերի համար. մանածագործվածքից
անձեռոցիկներ գրիմը մաքրել# համար.
պիտակներ
մանածագործական
նյ#թերից.
մանածագործական
երեսպատման
նյ#թեր
պատերի
համար.
մանածագործական
գործվածքներ
ապակեթելքից.
մանածագործական
նյ#թեր զտել# համար. գրաﬔքենաների
ծածկոցներ
մանածագործվածքից.
գործվածքներ
թավաթելից.
պատյաններ
բարձերի համար. սպասքի տակ դրվող
մանածագործվածքից դրոցներ. վերմակներ.
ծածկոցներ. բազմոցի բարձերի ծածկոցներ.
նյ#թեր
մանածագործվածքի
համար.
մանածագործական
նյ#թեր
կահ#յք
պաստառապատել#
համար.
գործվածքից
պատյաններ
զ#գարանակոնքերի
կափարիչների
համար.
ցնց#ղարանի
վարագ#յրներ
մանածագործվածքից
կամ
պլաստմասսայից. գործվածքից տակաշորեր
մանկիկների
համար.
գործվածքից
խանձար#րներ
մանկիկների
համար.
քնապարկեր նորածինների համար. ծրարներ
նորածինների
համար.
քնապարկեր.
մահճակալի
ժանյակերիզներ.
մանկական
մահճակալների
բամպերներ
(անկողնային
սիպտակեղեն). մ#սլինի գործվածք.
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դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագ#ստ ավտոմոբիլիստների
համար. կոշիկ. բաղնիքի սանդալներ. բաղնիքի
հողաթափներ. գ#լպաներ (երկար). քրտինք
կլանող
երկար
գ#լպաներ.
գ#լպաների
կրկնակր#նկներ.
բերետներ.
բլ#զներ.
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ).
գլխարկներ,
գդակներ.
տրիկոտաժեղեն.
երկարաճիտ
կոշիկներ.
կիսակոշիկներ.
կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). քրտնակալներ.
տաբատակալներ. ք#ղերով կիսակոշիկներ.
հագ#ստի
օձիքներ.
կաշնեներ.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների վարտիքներ. թասակներ
(գլխարկ).
իրանակալներ
(կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագ#ստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար.
գոտիներ (հագ#ստ). շալեր. խալաթներ.
սվիտերներ.
պ#լովերներ.
շ#րջառներ
(եկեղեցական
զգեստ).
կարճագ#լպաներ.
կապեր
կարճագ#լպաների
համար.
կախակապեր. կապեր երկար գ#լպաների
համար. կոշիկների ճտքեր. ﬕջատակեր.
շապիկներ
(բլ#զներ).
պլաստրոններ.
կրծքակալներ. հագ#ստ. բոլորագլխարկներ.
գլխարկներ. ﬔտաղե եզրակ կոշիկների
համար.
մորթիներ
(հագ#ստ).
հանովի
օձիքներ. զ#գագ#լպաներ. կոմբինեզոններ
ջրային դահ#կների համար. կոմբինեզոններ
(հագ#ստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ.
առանց ք#ղերի սեղﬕրաններ (գրացիաներ).
կոստյ#ﬓեր.
պատրաստի
հագ#ստ.
մանկական
վարտիքներ
(ներքնազգեստ).
ականջակալներ
(հագ#ստ).
փողկապներ.
կոշկերեսներ.
զանգապաններ.
բրիջիներ.
տաբատներ.
հագ#ստ
հեծանվորդների
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագ#ստ).
պատրաստի
աստառներ
(հագ#ստի
տարրեր). վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե
հագ#ստ. ներդիրներ շապիկների համար.
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բ#տսեր
(ֆ#տբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ
(հագ#ստ). սեղﬕրաններ (ներքնազգեստ).
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ.
բաճկոնակներ.
փողքաժապավեններ.
գլխաշոր, որը ծածկ#մ է պարանոցը և
#սերը.
նարﬓամարզական
կոշիկներ.
մանտո. անջրանցիկ հագ#ստ. սռնապաններ
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(գամաշներ՝
տաք
գ#լպաներ
կոճերից
ﬕնչև
ծնկները).
հագ#ստ
ջերսիից.
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագ#ստ).
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ
(հագ#ստ). մ#ֆտաներ (հագ#ստ). օրարի
(եկեղեցական հագ#ստ). թաթմաններ. խ#յրեր
(եկեղեցականգլխարկ). տնային կոշիկներ.
կնգ#ղով վերարկ# (թիկնոցներ). մ#շտակներ.
լողափի
զգեստներ.
լողափի
կոշիկ.
գրպաններ հագ#ստի համար. պիժամաներ.
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ.
կիսավարտիքներ, կրծկալներ. վերարկ#ներ.
կոշիկների կրնկատակեր. պատմ#ճաններ
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար.
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագ#ստ).
բաճկոններ (հագ#ստ). թղթե հագ#ստ. քողեր
(հագ#ստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ.
լողազգեստներ.
բաղնիքի
խալաթներ.
բաղնիքի խալաթներ. մանկական կրծկալներ.
բացառ#թյամբ թղթից պատրաստվածների.
ներբաններ. կոշիկներ. կր#նկներ. սպորտային
կոշիկներ.
ոչ
էլեկտրական
մ#ֆտաներ
ոտքերի համար. սեպեր բ#տսերի համար
սպորտային
կիսակոշիկներ.
գլխակապեր
(հագ#ստ).
գլխանոցով
բաճկոն.
տակի
շրջազգեստներ. դահ#կների կիսակոշիկներ.
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբի¬նացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի
թաշկինակներ).
հագ#ստ
մարﬓամարզիկների
համար.
հագ#ստ
արհեստական կաշվից. կաշվե հագ#ստ.
թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոստյ#ﬓեր.
սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ.
չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ լայն
եզրերով. ջրցողի գլխարկ¬ներ. ձկնորսական
բաճկոններ. գոտի-քսակներ (հագ#ստ). կրծքի
գրպանի թաշկինակներ. թղթե գդակներ
(հագ#ստ).
դիմակներ
քնել#
համար.
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ.
մարոնգներ.
դահ#¬կորդների
ձեռնոցներ.
լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ. հովարով
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ).
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե
ոտնաման). ժամաշապիկներ. ﬕնչև կոճերը
հասնող
կոշիկներ.
քրտինք
ներծծող
կարճագ#լպաներ. վարսավիրական թիկնոց.
կարատեի համազգեստ. ձյ#դոյի համազգեստ.
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մարﬓամարզական կիպ նստող զգեստ.
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ.
բացառ#թյամբ թղթից պատրաստվածների:
____________________
(210) 20200181
(220) 03.02.2020
(730) Ռաման Հաջջիշեիխմ9ս, Երևան,
Ծիծեռնակաբերդի խճ., շ. 1/2, բն. 7, AM
(540)

(511)
դաս
24.
բարձր
ջերմաստիճան#մ
կպչող կպչ#ն գործվածքներ. անգազանցիկ
գործվածքներ
օդապարիկների
համար.
կենդանիների
կաշին
նմանակող
գործվածքներ.
պաստառապատման
գործվածքներ կահ#յքի համար. լողանալ#
սպիտակեղեն (բացառ#թյամբ հագ#ստի).
բաններներ
մանածագործվածքից
կամ
պլաստմասսայից.
բիլյարդի
մահ#դ.
գործվածքներ. մարմաշ (գործվածք). մոմլաթ.
դիպակ. մանածագործական նյ#թեր. կտավ.
հենք (կանվա) ասեղնագործ#թյան կամ
ջ#լհակագործ#թյան համար. քաթան (կտոր).
գործվածքներ կանեփաթելից. կտավ (քաթան)
կանեփաթելից. աստառներ բոլորագլխարկների
համար. գործվածքներ կոշիկների տակդիրների
համար. գործվածքներ կոշիկների համար.
սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ. շևիոտ
(կտոր). մոմլաթե սփռոցներ, թավիշ. թաղիք.
բամբակե գործվածքներ. անկողն# ծածկոցներ.
ներքնակերեսներ. խտակտավ (վ#շե գործվածք).
անկողն# թղթե ծածկոցներ. սփռոցներ,
բացառ#թյամբ թղթից պատրաստվածների.
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ճամփորդական ծածկոցաշալեր. կրեպ (նոսր
գործվածք). կրեպոն. կամկայե (նախշավոր)
գործվածքներ. սպիտակեղենի գործվածքներ.
գործվածքներ աստառի համար. սավաններ.
պատանքներ.
մանածագործվածքից
կամ
պլաստմասսայից
դրոշներ.
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից
գ#նազարդ
դրոշակներ.
նախշավոր
կտոր #ղեգորգերի (#ղելաթերի) համար.
աղվափետ#րից
վերմակներ.
ծածկոցներ.
ձգ#ն (էլաստիկ) գործվածքներ. վարագ#յրների
կապեր մանածագործվածքից. ապակե սպասքը
սրբել# անձեռոցիկներ (սրբիչներ). նախշավոր
գործվածքներ ասեղնագործ#թյան համար.
ֆլանել. բայկա (խավոտ գործվածք). բամբակե
գործվածքներ պանրի փաթաթվածքի համար.
բ#մազե. մարﬕն լվանալ# թաթմաններ. գազե
գործվածքներ (շղարշ). ռետինապատված կտավ
(բացառ#թյամբ գրասենյակային նպատակների
համար օգտագործվողների). մազե գործվածք
(պարկագործվածք). պատյաններ կահ#յքի
համար. ﬔտաքսե գործվածքներ տպագրական
շաբլոնների (ձևանմ#շների) համար. դաջովի
չթեգործվածքներ. ջերսի (գործվածք). ջ#թե
գործվածքներ. բրդե գործվածքներ. վ#շե
գործվածքներ.
անկողն#
սպիտակեղեն.
սպիտակեղեն
նախշավոր
կտավից.
սեղանի
սպիտակեղեն.
բացառ#թյամբ
թղթից
պատրաստվածի.
սպիտակեղեն
տնային տնտես#թյան համար. սրբիչներ
մանածագործվածքից. ﬔտաքսե գործվածք
մարաբ#. խտակտավ ներքնակների համար.
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահ#յքի համար.
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործվածքից.
մոլեսկին
(գործվածք).
թաշկինակներ
մանածագործվածքից.
հակամոծակային
ցանցեր.
բարձերեսներ.
պլաստմասսայե
նյ#թեր
(գործվածքների
փոխարինիչներ).
ծանրվարագ#յրներ. գործվածքներ ռաﬕի
(ճենականեփի)
թելքից.
գործվածքներ
արհեստական
ﬔտաքսից.
վարագ#յրներ
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից.
կոսﬔտիկական
անձեռոցիկներ
մանածագործվածքից. ﬔտաքսե գործվածքներ.
շղարշ. գործվածքներ սպանեախոտից. տաֆտա
(նրբադիպակ)
(գործվածք).
տրիկոտաժի
գործվածքներ. շղարշե վարագ#յրներ. ջեֆիր
(գործվածք).
չիթ.
մանածագործվածքից
ամանատակեր. սեղանի մանածագործվածքից
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տակդիրներ.
մանածագործական
ոչ
գործվածքային
նյ#թեր.
ներդրակներ
քնապարկերի համար. մանածագործվածքից
անձեռոցիկներ գրիմը մաքրել# համար.
պիտակներ
մանածագործական
նյ#թերից.
մանածագործական
երեսպատման
նյ#թեր
պատերի
համար.
մանածագործական
գործվածքներ
ապակեթելքից.
մանածագործական
նյ#թեր զտել# համար. գրաﬔքենաների
ծածկոցներ
մանածագործվածքից.
գործվածքներ
թավաթելից.
պատյաններ
բարձերի համար. սպասքի տակ դրվող
մանածագործվածքից դրոցներ. վերմակներ.
ծածկոցներ. բազմոցի բարձերի ծածկոցներ.
նյ#թեր
մանածագործվածքի
համար.
մանածագործական
նյ#թեր
կահ#յք
պաստառապատել#
համար.
գործվածքից
պատյաններ
զ#գարանակոնքերի
կափարիչների համար. ցնց#ղարանի վարագ#յրներ
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից.
գործվածքից տակաշորեր մանկիկների համար.
գործվածքից խանձար#րներ մանկիկների
համար. քնապարկեր նորածինների համար.
ծրարներ նորածինների համար. քնապարկեր.
մահճակալի
ժանյակերիզներ.
մանկական
մահճակալների
բամպերներ
(անկողնային
սիպտակեղեն). մ#սլինի գործվածք.
դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագ#ստ ավտոմոբիլիստների
համար. կոշիկ. բաղնիքի սանդալներ. բաղնիքի
հողաթափներ. գ#լպաներ (երկար). քրտինք
կլանող
երկար
գ#լպաներ.
գ#լպաների
կրկնակր#նկներ.
բերետներ.
բլ#զներ.
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ).
գլխարկներ,
գդակներ.
տրիկոտաժեղեն.
երկարաճիտ
կոշիկներ.
կիսակոշիկներ.
կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). քրտնակալներ.
տաբատակալներ. ք#ղերով կիսակոշիկներ.
հագ#ստի
օձիքներ.
կաշնեներ.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների վարտիքներ. թասակներ
(գլխարկ).
իրանակալներ
(կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագ#ստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ
(հագ#ստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ.
պ#լովերներ.
շ#րջառներ
(եկեղեցական
զգեստ).
կարճագ#լպաներ.
կապեր
կարճագ#լպաների համար. կախակապեր.
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կապեր երկար գ#լպաների համար. կոշիկների
ճտքեր. ﬕջատակեր. շապիկներ (բլ#զներ).
պլաստրոններ.
կրծքակալներ.
հագ#ստ.
բոլորագլխարկներ. գլխարկներ. ﬔտաղե եզրակ
կոշիկների համար. մորթիներ (հագ#ստ). հանովի
օձիքներ. զ#գագ#լպաներ. կոմբինեզոններ
ջրային դահ#կների համար. կոմբինեզոններ
(հագ#ստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ.
առանց ք#ղերի սեղﬕրաններ (գրացիաներ).
կոստյ#ﬓեր. պատրաստի հագ#ստ. մանկական
վարտիքներ (ներքնազգեստ). ականջակալներ
(հագ#ստ).
փողկապներ.
կոշկերեսներ.
զանգապաններ.
բրիջիներ.
տաբատներ.
հագ#ստ հեծանվորդների համար. վերնազգեստ.
ձեռնոցներ (հագ#ստ). պատրաստի աստառներ
(հագ#ստի տարրեր). վզպատներ. շարֆեր.
տրիկոտաժե հագ#ստ. ներդիրներ շապիկների
համար. էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ.
բ#տսեր
(ֆ#տբոլային).
ցիլինդրներ.
գաբարդիններ
(հագ#ստ).
սեղﬕրաններ
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ).
կրկնակոշիկներ.
բաճկոնակներ.
փողքաժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկ#մ
է պարանոցը և #սերը. նարﬓամարզական
կոշիկներ. մանտո. անջրանցիկ հագ#ստ.
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գ#լպաներ
կոճերից ﬕնչև ծնկները). հագ#ստ ջերսիից.
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագ#ստ).
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ
(հագ#ստ). մ#ֆտաներ (հագ#ստ). օրարի
(եկեղեցական
հագ#ստ).
թաթմաններ.
խ#յրեր
(եկեղեցականգլխարկ).
տնային
կոշիկներ. կնգ#ղով վերարկ# (թիկնոցներ).
մ#շտակներ. լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկ.
գրպաններ հագ#ստի համար. պիժամաներ.
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ.
կիսավարտիքներ, կրծկալներ. վերարկ#ներ.
կոշիկների
կրնկատակեր.
պատմ#ճաններ
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար.
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագ#ստ).
բաճկոններ (հագ#ստ). թղթե հագ#ստ. քողեր
(հագ#ստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ.
լողազգեստներ.
բաղնիքի
խալաթներ.
բաղնիքի խալաթներ. մանկական կրծկալներ.
բացառ#թյամբ թղթից պատրաստվածների.
ներբաններ. կոշիկներ. կր#նկներ. սպորտային
կոշիկներ. ոչ էլեկտրական մ#ֆտաներ ոտքերի
համար. սեպեր բ#տսերի համար սպորտային
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կիսակոշիկներ.
գլխակապեր
(հագ#ստ).
գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ.
դահ#կների
կիսակոշիկներ.
կանացի
ներքնաշապիկներ
(կոմբի¬նացիա).
բոդի
(կանացի
ներքնազգեստ).
բանդանաներ
(պարանոցի
թաշկինակներ).
հագ#ստ
մարﬓամարզիկների
համար.
հագ#ստ
արհեստական կաշվից. կաշվե հագ#ստ.
թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոստյ#ﬓեր.
սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ.
չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ լայն
եզրերով. ջրցողի գլխարկ¬ներ. ձկնորսական
բաճկոններ. գոտի-քսակներ (հագ#ստ). կրծքի
գրպանի թաշկինակներ. թղթե գդակներ
(հագ#ստ).
դիմակներ
քնել#
համար.
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ.
մարոնգներ.
դահ#¬կորդների
ձեռնոցներ.
լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ. հովարով
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ).
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե
ոտնաման). ժամաշապիկներ. ﬕնչև կոճերը
հասնող
կոշիկներ.
քրտինք
ներծծող
կարճագ#լպաներ. վարսավիրական թիկնոց.
կարատեի համազգեստ. ձյ#դոյի համազգեստ.
մարﬓամարզական կիպ նստող զգեստ.
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ.
բացառ#թյամբ թղթից պատրաստվածների:
____________________
(210) 20200183
(220) 03.02.2020
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM
(540)
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(511)
դաս 29. սննդային սպիտակ#ցներ.
ջրիմ#ռների
սննդային
լ#ծամզ#քներ
(էքստրակտներ).
դոնդող.
սննդային
ճարպեր. անկենդան անձր#կներ (անչո#ս).
գետնընկ#յզի յ#ղ. կարագ. կակաոյի սննդային
յ#ղ. կոկոսի յ#ղ (կարագ). սեր#ցքային
կրեմ.
ձվի
սպիտակ#ց.
արյ#նախառն
երշիկ.
արգանակներ.
բաղադր#թյ#ններ
արգանակ պատրաստել# համար. խավիար.
պահածոյացված
մրգեր.
երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթ# կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկ#յզներ. կանճրակի սննդային
յ#ղ. արգանակի խտածոներ. մ#րաբաներ.
սառեցրած մրգեր. ապ#րներ. չաﬕչ. մանր
վար#նգ
(թթ#
դրած).
պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն.
չորացրած
բանջարեղեն.
սննդային յ#ղ. սեր#ցք (կաթնամթերք).
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ.
անկենդան
խեցգետնանմաններ.
խ#րմա.
կաթ.
անկենդան
խեցգետիններ.
ձկան
ս#կի. շրդանային մակարդներ. ջերմային
մշակման
ենթարկված
մրգեր.
մրգային
դոնդող. պտղաﬕս. ﬕս. անկենդան ձ#կ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսաﬕս.
կոճապղպեղի մ#րաբա. պահածոյացված սոյայի
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյ#թեր
սննդային ճարպեր պատրաստել# համար.
յ#ղային
խառն#րդներ
բ#տերբրոդների
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ
(անկենդան).
եգիպտացորենի
սննդային
յ#ղ. սննդային յ#ղ արմավեն# կորիզից.
քնջ#թի սննդային յ#ղ. անկենդան ոստրեներ.
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապ#խտ. ձվի
դեղն#ց. յոգ#րտ. բանջարեղենի ապ#րներ.
բանջարեղենի հյ#թեր սն#նդ պատրաստել#
համար. մսային լ#ծամզ#քներ (էքստրակտներ).
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կ#ﬕս (կաթնային
ըմպելիք). կաթի գերակշռ#թյամբ կաթնային
ըմպելիքներ. կաթնային շիճ#կ. կաթնամթերք.
լանգ#ստներ
(անկենդան).
բեկոն.
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարﬔլադ
(բացի հր#շակեղենից). սննդային ոսկրած#ծ.
ﬕդիաներ
(խեցեմորթներ)
անկենդան.
կակղամորթներ
անկենդան.
արմավեն#
սննդային յ#ղ. մշակված ընկ#յզներ. ձվեր. ձվի
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված
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սոխ. պահածոյացված ձիթապտ#ղ. զեյթ#նի
սննդային
յ#ղ.
սննդային
ոսկրայ#ղ.
պեկտիններ խոհարարական նպատակների
համար. մանրաթթ#. պահածոյացված սիսեռ.
նրբերշիկ. աղը դրած ﬕս. բաղադր#թյ#ններ
ապ#րներ պատրաստել# համար. տոմատի
խյ#ս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի
սննդային
ճարպ.
մրգային
աղցաններ.
անկենդան
սարդինա
ձ#կ.
սաղմոն
(անկենդան).
կենդանական
սննդային
ճարպեր. թյ#ննոս (անկենդան). տոմատի
հյ#թ
սն#նդ
պատրաստել#
համար.
արևածաղկի սննդային յ#ղ. ենթամթերքներ.
պահածոյացված
գետնասնկեր.
ընտանի
թռչ#ն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած
ն#շ. մշակված գետնընկ#յզ. պահածոյացված
սնկեր. կոկոսի յ#ղ. կոկոսի հեղ#կ սննդային
յ#ղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ.
ձկան
հիմքով
սննդամթերք.
մրգային
չիպսեր. խխ#նջներ (անկենդան). սպիրտի
ﬔջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար
պատրաստված
ծաղկափոշի.
սղոցաձև
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված
ձ#կ.
պահածոյացված
ﬕս.
մանր
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխ#նջի
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սեր#ցք. խոզի ﬕս.
#տելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան
ալյ#ր սննդի ﬔջ օգտագործել# համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ.
կարտոֆիլի յ#ղաբլիթներ. աղը դրած ձ#կ.
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վար#նգ),
անկենդան հոլոտ#րիներ (ծովային վար#նգ).
սննդի ﬔջ օգտագործվող շերաﬕ որդի
թիթեռների
հարսնյակներ.
բանջարեղենի
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի ﬔջ.
կարտոֆիլի
փաթիլներ.
խնձորի
խյ#ս.
լոռամրգի մրգան#յշ. թահինի (մած#կ քնջ#թի
հատիկներից). հ#մ#ս (խյ#ս սիսեռից).
պահածոյացված ծովային ջրիմ#ռներ. թեթև
նախ#տեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ.
կիմչի
(սննդամթերք
ֆերﬔնտացված
բանջարեղենների հիմքով). սոյայի կաթ.
կաթնային կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված
պղպեղ). արևածաղկի մշակված սերﬔր. ձկան
մ#սեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի
մ#սեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված
սերﬔր. սննդի համար պատրաստված հալվե-
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վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի
բարձր պար#նակ#թյամբ կաթ. կտավատի
սննդային յ#ղ. ցածր կալորիական#թյամբ
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական
նպատակների համար. կաթնային ֆերﬔնտներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից).
խտացրած
կաթ.
թթվասեր
(թթվեցրած
սեր#ցք).
արաժան
(կաթնաթթվային
խմոր#մով ﬔրված կաթ). մած#ն (թթվեցրած
կաթ). տոմատի մած#կ. դդﬕկի խավիար.
բադրիջանի խավիար. գետնընկ#յզի կաթ
խոհարարական նպատակների համար. նշի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճ#կ. կաթի
փոշի*. յակիտորի. բ#լգոգի (կորեական մսային
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկ#յզներ.
բ#րավետացրած ընկ#յզներ. մշակված պնդ#կ.
պահածոյացված հատապտ#ղներ. գ#ակամոլե
(խյ#ս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել.
կիտրոնի հյ#թ խոհարարական նպատակների
համար.
սառեց#մով
չորացրած
ﬕս.
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սեր#ցքներ.
սառեց#մով
չորացրած
բանջարեղեն.
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված
ձիթապտղի սննդային յ#ղ. գալբի (կորեական
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած ﬕս).
էսկամոլես (մրջյ#նների #տելի թրթ#րներ).
#տելի անկենդան ﬕջատներ. մշակված
քաղցր եգիպտացորեն. ընկ#յզի հիմքով
հացին քսվող սն#նդ. կարտոֆիլի հիմքով
խմորագնդիկներ.
նրբերշիկներ
հոթդոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ
փայտիկների վրա (կորնդոգեր). սոյայի ձեթ
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. ն#շի
կաթ. գետնընկ#յզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
ըմպելիքներ ն#շի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ
գետնընկ#յզի կաթի հիմքով. բնական կամ
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար.
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձ#կ).
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած
մրգային խմոր. յ#բա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի
բլիթներ. տոֆ#ի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերակ#ր].
դաս
30.
ջրիմ#ռներ
(հաﬔմ#նք).
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մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ.
աստղաձև անիսոն. հր#շակեղեն նոր տարվա
տոնածառերը զարդարել# համար. ոչ բ#ժիչ
թ#րﬔր.
սրճային
բ#րավետարարներ.
ան#շաբ#յր
պատրաստ#կներ
սննդի
համար. հաﬔմանք. հաց անխաշ խմորից.
աղ սննդամթերքը պահածոյացնել# համար.
պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ.
ածիկային
գալետներ.
անան#խի
կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահ#նց բ#լկիներ.
կակաո. ս#րճ. ս#րճի հ#մք. ս#րճի բ#սական
փոխարինիչներ. հր#շակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք).
կապարի թ#փ. կարաﬔլներ (կոնֆետներ),
կարրի
(ամոքանք).
հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ
(ս#րճի
փոխարինիչ).
թեյ.
շոկոլադ.
նշակարկանդակներ.
ﬔխակ
(ամոքանք).
հաﬔմ#նքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի
փաթիլներ. ադիբ#դի. կայ#նարարներ հարած
սեր#ցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ.
սննդային էսենցիա (բնահյ#թ), բացառ#թյամբ
եթերային էսենցիաների և եթերային յ#ղերի.
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի
համար. քրք#մ. բնական քաղցրացնող նյ#թեր.
ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ.
բ#րավետ
պղպեղ. սննդային ալյ#ր. բակլայի ալյ#ր.
եգիպտացորենի ալյ#ր. մանանեխի փոշի.
գար# ալյ#ր. սոյայի ալյ#ր. ցորենի ալյ#ր.
ալյ#րից պատրաստված #տելիքներ. սննդային
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ
(հր#շակեղեն). պետիֆ#րներ (հր#շակներ).
շաքար. բ#րավետարարներ հր#շակեղենի
համար (բացառ#թյամբ եթերային յ#ղերի).
փոշի
հր#շակեղենի
համար.
քաղցր
ամոքահ#նց խմոր հր#շակեղենի համար.
կոճապղպեղ
(ամոքանք).
կապակցող
նյ#թեր պաղպաղակի համար. բնական կամ
արհեստական սառ#յց. սառ#յց սառեցման
համար.
գլյ#կոզա
խոհարարական
նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակ#ցային նյ#թ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչ#պ (սո#ս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. ս#րճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյ#թեր երշիկեղենի
համար.
մակար#ն
(նշով
թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
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եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անան#խ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. ﬔղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկ#յզ. լապշա (արիշտա).
կ#տապներ.
գարեձավար.
սենդվիչներ.
պաստեղներ (հր#շակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հր#շակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բ#լկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (հաﬔմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյ#ր. պ#դինգ
(քաղցրակ#տապ).
պրալինե.
ռավիոլի.
մատ#տակի
կոնֆետներ
(հր#շակեղեն).
բրինձ.
զաֆրան
(քրք#մ)
(հաﬔմանք).
սագո. սո#սներ (հաﬔմ#նքներ). նեխ#րի
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի
ալյ#ր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային
կարկանդակներ). վանիլի բ#րավետարարներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերﬕշել.
կ#լեբյակա մսով (կերակ#ր). պաշտետով
կարկանդակներ.
տնային
պայմաններ#մ
ﬕսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառ#յց. պաղպաղակ պատրաստել# փոշի.
հր#շակեղեն
նշի
հիմքով.
հր#շակեղեն
գետնընկ#յզի հիմքով. բ#րավետարարներ
սննդի համար, բացառ#թյամբ եթերային
յ#ղերի. բ#րավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառ#թյամբ եթերային յ#ղերի.
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ.
վարսակաձավար.
մատ#տակի
ձողիկներ
(հր#շակեղեն). գարեջրի քացախ. ս#րճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
կակաոյի
հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
ս#րճի
փոխարինիչներ.
սառնաշաքար
(նաբաթ).
փաթիլներ
(հացահատիկային
արտադրանք). չո#-չո# (հաﬔմ#նք). կ#սկ#ս
(ձավար). ածիկի լ#ծամզ#ք (էքստրակտ) սննդի
համար. ածիկ սննդի ﬔջ օգտագործել# համար.
ակնամոմ. ռելիշ (հաﬔմ#նք). ﬔղվամոր կաթ.
ծովի ջ#ր սն#նդ պատրաստել# համար.
ս#շի. տոմատի սո#ս. մայոնեզ. կրեկերներ.
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հր#շակային).
մյ#սլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սո#ս.
սառեցրած յոգ#րտ (սննդային սառ#յց). չատնի
(հաﬔմ#նք). գարնանային ռ#լետ. տակոս.
տորտիլաներ. սառ#յցով թեյ. թեյի հիմքով
ըմպելիքներ.
հաﬔմ#նքներ
աղցանների
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համար. թավալել# պաքսիմատ. թաբ#լե.
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. ﬕսո
(հաﬔմ#նք) /սոյայի խյ#ս (հաﬔմ#նք).
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի
հիմքով
թեթև
նախաճաշեր.
եգիպտացորենի
շիլա.
եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրի#ﬕ բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(հաﬔմ#նքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ.
ջնարակ
ամոքահ#նց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մ#սեր. աղանդերային մ#սեր (հր#շակեղեն).
մրգային խյ#սեր (սո#սներ). մարինադներ.
չիզբ#րգեր (սենդվիչներ). պեստո (սո#ս).
բաղադր#թյ#ններ խոզապ#խտը ջնարակել#
համար. կտավատի սերմ խոհարարական
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի
ﬔջ օգտագործել# համար. հացահատիկային
սալիկներ պրոտեինի բարձր պար#նակ#թյամբ.
գինեքարաթթ#
խոհարարական
նպատակների համար. գլյ#տենային հավել#յթներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
սո#սներ
մակարոնեղենի
համար.
հացահատիկային
սալիկներ.
արմավեն#
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հր#շակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելﬔններ (խմորի գնդիկներ
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի
համար.
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկ#յզներ. բրնձի
պ#դինգ (քաղցրակ#տապ). ընկ#յզի ալյ#ր.
մանրացրած սխտոր (հաﬔմ#նք). բաոցզի
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր
խոհարարական
նպատակների
համար.
ցզյաոցզի (չինական պելﬔններ). ռաﬔն
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով).
օկոնոﬕակի (ճապոնական բարկահամ բլիթներ).
օկոնոﬕակիի
համար
խմորախառն#րդ
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բ#րիտո.
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի
հիմքով). #տելի թ#ղթ. #տելի բրնձե թ#ղթ.
հացին քսվող սն#նդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սն#նդ ընկ#յզ պար#նակող շոկոլադի
հիմքով. ալյ#րի հիմքով խմորագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող).
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հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ).
սառեց#մով
չորացրած
ճաշատեսակներ,
որոնց հիﬓական բաղադրամասը բրինձն
է. սառեց#մով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիﬓական բաղադրամասը մակարոնն
է. երից#կի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային
կոնֆիտյ#ր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և
տավարի մսի խառն#րդով բրինձ). օնիգիրի
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառ#յցի
խորանարդիկներ. մշակված սերﬓահատիկներ
որպես հաﬔմ#նք օգտագործել# համար.
քնջ#թի
սերﬓահատիկներ
(հաﬔմ#նք).
թթ# դրած բանջարեղեն ս#ր հաﬔմ#նքով
(պիկալիլի).
մշակված
կինոա.
բլղ#ր.
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյ#ր.
լոռամրգի սո#ս [հաﬔմ#նքներ]. խնձորի
սո#ս [հաﬔմ#նքներ]. չորահաց. լոմպոր
(կարտոֆիլի
հիմքով
բլիթիկներ).
զեֆիր
(հր#շակեղեն).
պաստիլա
(հր#շակեղեն).
սեմբեյ
(բրնձի
կրեկերներ).
կիմչիժոն
(խմորված բանջարեղեններից յ#ղաբլիթներ).
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարﬕր
լոբով. շնչառ#թյ#նը թարմացնող անան#խի
կոնֆետներ.
շնչառ#թյ#նը
թարմացնող
ծամոններ. արիշտա #դոն. արիշտա սոբա.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լ#ծամզ#քներ (էքստրակտներ). գարեջ#ր.
կոճապղպեղի գարեջ#ր. ածիկի գարեջ#ր.
գարեջրի քաղց#. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճ#կային
հիմքով
ըմպելիքներ. բաղադր#թյ#ններ ըմպելիքներ
պատրաստել# համար. բնահյ#թեր ըմպելիքներ
պատրաստել#
համար.
մրգահյ#թեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար.
ջրեր
(ըմպելիքներ). բաղադր#թյ#ններ գազավորված
ջ#ր պատրաստել# համար. լիթի#մաջ#ր.
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան
ջ#ր. սեղանի ջրեր. քաղց#ններ. լիմոնադներ.
գայլ#կի
լ#ծամզ#քներ
(էքստրակտներ)
գարեջ#ր
պատրաստել#
համար.
բանջարեղենի հյ#թեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղց#. խաղողի
չխմորված քաղց#. օրշադ. սոդայաջ#ր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյ#թ (ըմպելիք). ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված
ըմպելիքներ պատրաստել# համար. փոշիներ
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստել#

02/2

ՄԱՍ
1
№

համար. գազավորված ջ#ր. սարսապարիլ
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
ալկոհոլային).
իզոտոնիկ
ըմպելիքներ.
ոչ
ալկոհոլային
խնձորի հյ#թ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ ﬔղրի հիմքով.
սմ#զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառն#րդների
հիմքով
ըմպելիքներ).
հալվեվերայի
հիմքով
ոչ
ալկոհոլային
ըմպելիքներ. գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ.
սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի
փոխարինիչներից. պրոտեինով հարստացված
սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
ս#րճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովաց#ցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գար#
գինի (գարեջ#ր). էներգետիկ ըմպելիքներ.
դաս 33. անան#խի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լ#ծամզ#քներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
ﬕջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյ#րասո. 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
բնահյ#թեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լ#ծամզ#քներ.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրից.
մրգեր
պար#նակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք).
բայցզյ# (չինական ալկոհոլային ըմպելիք).
դաս
43.
տեղերի
ամրագրմամբ
(հյ#րանոցներ#մ, պանսիոններ#մ) զբաղվող
գործակալ#թյ#ններ.
սննդամթերքի
պատրաստ#մ,
առաք#մ,
մատ#ց#մ
և
սեղանի
ձևավոր#մ
(քեյթրինգ).
ծերանոցների
ծառայ#թյ#ններ.
սրճարանների
ծառայ#թյ#ններ.
նախաճաշարանների
ծառայ#թյ#ններ.
քեմպինգների
ծառայ#թյ#ններ.
ճաշարանների
ծառայ#թյ#ններ
հիմ-
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նարկներ#մ
կամ
#ս#ﬓական
հաստատ#թյ#ններ#մ.
ժամանակավոր
բնակատեղերի վարձակալ#մ. պանսիոնների
ծառայ#թյ#ններ. զբոսաշրջիկների համար
տների
ծառայ#թյ#ններ.
հյ#րանոցների
ծառայ#թյ#ններ. մանկամս#րների ծառայ#թյ#ններ. ռեստորանների ծառայ#թյ#ններ.
տեղերի
ամրագր#մ
պանսիոններ#մ.
տեղերի
ամրագր#մ
հյ#րանոցներ#մ.
ինքնասպասարկման
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ. խորտկարանների ծառայ#թյ#ններ.
պանսիոններ
կենդանիների
համար.
բարերի
ծառայ#թյ#ններ.
հանգստի
ճամբարների
ծառայ#թյ#ններ
(կացարանի
տրամադր#մ).
շարժական
շին#թյ#նների վարձ#յթ. տեղերի ամրագր#մ
ժամանակավոր
բնակ#թյան
համար.
մոթելների ծառայ#թյ#ններ. կահ#յքի, սեղանի
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձ#յթ.
սենյակների,
դահլիճների
վարձակալ#մ
հավաքների համար. վրանների վարձ#յթ.
խոհանոցային սարքերի վարձ#յթ. խﬔլ#
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձ#յթ. լ#սավորող
սարքերի վարձ#յթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների
ստեղծ#մ.
ժամանակավոր
բնակեցման
համար
ընդ#նարանների
ծառայ#թյ#ններ (ժամանման և ﬔկնման
կառավար#մ).
վաշոկ#
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ. արիշտա #դոնի և արիշտա
սոբայի
ռեստորանների
ծառայ#թյ#ններ.
սննդի ձևավոր#մ. տորթերի ձևավոր#մ.
տեղեկ#թյ#ն և խորհրդատվ#թյ#ն սննդի
պատրաստման
հարցերով.
անձնական
խոհարարի ծառայ#թյ#ններ:
___________________
(210) 20200185
(220) 04.02.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Բարսեղյան
Մադլենա
Գեորգիի,
Երևան,
Վարդան
Մաﬕկոնյան փ., տ9ն 40, AM
(540)

(511)
դաս 35. առևտ#ր:
____________________
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(210) 20200188
(220) 04.02.2020
(730) Արտաշես Ստեփանյան, Երևան, Րաֆֆ9
39, բն. 1, AM
(540)

(511)
դաս
35.
ավտոﬔքենաների
ց#ցահանդեսների
կազմակերպ#մ
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
ավտոպահեստամասերի վաճառք.
դաս 37. ավտոﬔքենաների վերանորոգ#մ
և տեխնիկական սպասարկ#մ.
դաս 39. ավտոﬔքենաների վարձ#յթ.
ապրանքների
առաք#մ.
ավտոմոբիլային
փոխադր#ﬓեր. տրանսպորտային ﬕջոցների
քարշակ#մ ﬖասվածքի դեպք#մ.
դաս
41.
հեռ#ստատեսային
և
օնլայն
ներբեռնվող
հաղորդաշարերի
պատրաստ#մ.
ավտոﬔքենաների
մրցարշաﬖերի կազմակերպ#մ. ավտոդպրոցի
ծառայ#թյ#ններ:
____________________
(210) 20200190
(220) 05.02.2020
(730) Գարեգին Սարդարյան, Երևան, Սարյան
33, բն. 48, AM
(540)

(511)
դաս
2.
սննդային
ներկանյ#թեր.
ներկանյ#թեր ըմպելիքների համար.
դաս 3. կոսﬔտիկական ներկանյ#թեր:
____________________
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(210) 20200192
(220) 05.02.2020
(730) «Միքարտ» ՍՊԸ, Երևան, Թ9մանյան
9ա, տարածք 74, AM
(540)

(511)
դաս 43. հյ#րանոցների ծառայ#թյ#ններ:
____________________
(210) 20200195
(220) 05.02.2020
(730)
Գևորգ
Արամյան,
Երևան,
Հանրապետ9թյան փող., շ. 71, բն. 29, AM
(540)

(511)
դաս 35. ﬔծածախ և մանրածախ առևտրի
ծառայ#թյ#ններ:
____________________
(210) 20200196
(220) 05.02.2020
(730)
Գևորգ
Արամյան,
Երևան,
Հանրապետ9թյան փող., շ. 71, բն. 29, AM
(540)
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(210) 20200197
(220) 05.02.2020
(730) Բեռլին-Խեﬕ ԱԳ, DE
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստ#կներ.
դիետիկ նյ#թեր բժշկական նպատակների
համար.
դաս 10. բժշկական սարքեր և գործիքներ:
____________________
(210) 20200198
(220) 05.02.2020
(730) «Ֆլեքս տ9ր» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան
7, բն. 11, AM
(540)

(511)
դաս 39. զբոսաշրջային ծառայ#թյ#ններ
մատ#ցող տ#րիստական գործակալ#թյ#ն.
կր#իզների
կազմակերպ#մ.
ճանապարհորդական
շրջագայ#թյ#նների
համար
փոխադր#ﬓերի
կազմակերպ#մ.
տոմսերի ամրագր#մ և իրաց#մ.
դաս
43.
տեղերի
ամրագրմամբ
(հյ#րանոցներ#մ, պանսիոններ#մ) զբաղվող
գործակալ#թյ#ններ.
ժամանակավոր
բնակատեղերի
վարձակալ#մ.
տեղերի
ամրագր#մ հյ#րանոցներ#մ:
____________________
(210) 20200199
(220) 05.02.2020
(730) Բեռլին-Խեﬕ ԱԳ, DE
(540)

(511)
դաս 35. ﬔծածախ և մանրածախ առևտրի
ծառայ#թյ#ններ:
____________________
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(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստ#կներ.
դիետիկ նյ#թեր բժշկական նպատակների
համար.
դաս 10. բժշկական սարքեր և գործիքներ:
____________________
(210) 20200200
(220) 05.02.2020
(730) Բեռլին-Խեﬕ ԱԳ, DE
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստ#կներ.
դիետիկ նյ#թեր բժշկական նպատակների
համար.
դաս 10. բժշկական սարքեր և գործիքներ:
____________________

(511)
դաս
41.
զբոսավարի
(գիդի)
ծառայ#թյ#ններ. լեռնային զբոսաշրջ#թյան
իրականաց#մ զբոսավարի #ղեկց#թյամբ.
դաս 42. գիտական հետազոտ#թյ#ններ:
____________________

(210) 20200201
(220) 05.02.2020
(730) Բեռլին-Խեﬕ ԱԳ, DE
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստ#կներ.
դիետիկ նյ#թեր բժշկական նպատակների
համար.
դաս 10. բժշկական սարքեր և գործիքներ:
____________________
(210) 20200226
(220) 06.02.2020
(730)
Տիգրան
Արﬔնյան,
Մաﬕկոնյանց 38/1, բն. 34, AM
(540)

Երևան,
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02/2

ՄԱՍ
1
№

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

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

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

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

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

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

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

GD

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

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

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

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

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

NP
NR
NZ
OA

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

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

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

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW

02/2

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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