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(540) 

(511) 
դաս 19. բետոն. բետոնե շինարարական 

տարրեր. գեղարվեստական իրեր քարից. 
բետոնից կամ մարմարից.

դաս 20. մետաղական  կահույք. բետոնե  
կահույք.

դաս 35. առևտուր. կահույքի. կենցաղային 
ապրանքների վաճառք.

դաս 37. շինարարություն.
դաս 42. ճարտարապետական ծառայու-

թյուններ. ինտերիերի դիզայն. էքստերիերի 
դիզայն. արդյունաբերական դիզայն. արդյունա-
բերական նմուշների (դիզայնի) ստեղծման 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20192171
(220) 25.10.2019
(730) «Վայնփարք Արմենիա» ՍՊԸ, Արմավիրի 
մարզ, գ. Նորակերտ, փ. 4, տուն 7, AM 
(540) 

(210) 20192082
(220) 14.10.2019
(730) «Ֆրի հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Լեռ Կամսարի 
փ., տուն 17, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

____________________

(210) 20192094
(220) 15.10.2019
(730) «Զվարթնոց- գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 
104, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. անձեռոցիկ թղթե:

____________________

(210) 20192155
(220) 24.10.2019
(730) Աննա Հարությունյան, ք. Երևան, Հյուսի-
սային պողոտա4, բն. 9, AM 

Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի, 
բրենդի:

____________________

(210) 20192178
(220) 25.10.2019
(730) «Բեսթ հոմ ռիելթի» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաղրամյան 26, բն. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 

գործառնություններ իրականացնող գործակա-
լությունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20192179
(220) 25.10.2019
(730) Արմեն Սարգսյան, Շիրակի մարզ, ք. 
Գյումրի, Հ. Մելքոնյան 3, բն. 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացառու-

թյամբ գարեջրի, բաղադրություններ ալկո-
հոլային ըմպելիքներ պատրաստելու համար, 
մասնավորապես՝ գինի, լիկյոր, բրենդի, օղի.

դաս 35. ապրանքների մանրածախ և 
մեծածախ վաճառք:

____________________

(210) 20192206
(220) 31.10.2019
(730) Մարիա Ռոբերտի Բարսեղյան, Երևան, 
Իսահակյան 38, բն. 61, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. նշի յուղ. կոսմետիկական 

պատրաստուկներ լոգանքի համար. շրթներկ. 
կոսմետիկական դիմակներ. բերգամոտի 
յուղ. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական 
կրեմներ. լոսյոններ մազերի համար. եթերային 
յուղեր մայրու ծառից. կոսմետիկական միջոցներ 
թարթիչների համար. եթերային յուղեր կիտրոնից. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական մատիտներ. պատրաստուկ-
ներ դիմահարդարանքը հեռացնելու 
համար. բուրավետ ջուր. հարդարանքի 
ջուր. եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). 
եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). կոսմետիկական վազելին. 
յուղեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. ջրածնի պերօքսիդ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական յուղեր. 
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հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հարդարանքի կաթ. արդուզարդի 
միջոցներ. անանուխի էսենցիա (եթերայուղ). 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար. 
շամպուններ, օծանելիք, պատրաստուկներ 
եղունգների խնամքի համար. պարֆյումերիային 
արտադրանք. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը 
խնամելու համար. մատիտներ հոնքերի համար. 
տերպեններ (եթերային յուղեր). արդուզարդի 
միջոցներ քրտնելու դեմ (արդուզարդի 
պարագաներ). նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ 
(եթերային յուղեր). կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. հոտավետ 
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. 
ժելեր մերսման համար. բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
եթերային յուղեր ցիտրոնից. պատրաստուկներ 
լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակների 
համար. դիմահարդարումը հեռացնող 
պատրաստուկներով տոգորված անձե-
ռոցիկներ. բուսական կոսմետիկական 
պատրաստուկներ. բուսական էքստրակտներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, 
ոչ բժշկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
սրոհունդի յուղ. օշինդրի յուղ. եզան լեզուի յուղ. 
հազարատերևուկի յուղ. երիցուկի յուղ. եղինջի 
յուղ. դաղձի յուղ. եղևնու յուղ. բրգաձև սոճու 
յուղ. ադամախնձորից յուղ. ընկույզի տերևի յուղ.

դաս  5. սամիթի յուղ բժշկական նպատակ-
ների համար. արջընկույզի կեղև (տոնուսը 
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակների 
համար. հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. ցեցից 
պաշտպանող պատրաստուկներ. լոգանք ների 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. բալասանային պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. բալզամներ 
(բալասաններ) բժշկական նպատակների 
համար. կաշու (ակացիայի, արմավենու 

էքստրակտ) դեղագործական նպատակների 
համար. օշարակներ դեղագործական 
նպատակների համար. կենդուրանգի կեղև 
բժշկական նպատակների համար. կրոտոնի 
կեղև. եփուկներ դեղագործական նպատակ-
ների համար. ծառերի կեղևներ դեղագործական 
նպատակների համար. էլիքսիրներ (դեղա-
գործական պատրաստուկներ). բարդ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. պարզ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. էվկալիպտի (նիվենու) թուրմ դեղագոր-
ծական նպատակների համար. էվկալիպտ 
(նիվենի) դեղագործական նպատակների 
համար. սամիթ բժշկական նպատակների 
համար. դեղաթուրմեր. բուժիչ թեյեր. կտավատի 
սերմ դեղագործական նպատակների համար. 
բուժիչ յուղեր. դեղաբույսեր. մանանեխի յուղ 
դեղագործական նպատակների համար. ունաբ 
դեղորայքային. մատուտակ դեղագործական 
նպատակների համար. ալյուր կտավատի 
սերմից դեղագործական նպատակների 
համար. մանգրենու կեղև դեղագործական 
նպատակների համար. դաղձ (անանուխ) 
դեղագործական նպատակների համար, ածիկ 
դեղագործական նպատակների համար, 
թուրմեր բժշկական նպատակների համար. 
մանանեխ դեղագործական նպատակների 
համար. միրոբալանի կեղև դեղագործական 
նպատակների համար. խոտային թեյեր 
բժշկական նպատակների համար. քինաքինայի 
(խինինի) կեղև բժշկական նպատակների 
համար. քինին բժշկական նպատակների համար. 
բուժիչ արմատներ. խավարծիլի արմատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
տերպենթին դեղագործական նպատակների 
համար. դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական 
նպատակների համար. քափուրի յուղ բժշկական 
նպատակների համար. քափուր բժշկական 
նպատակների համար. հացահատիկային 
բույսերի մշակման երկրորդական արգասիքներ 
բժշկական նպատակների համար. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) դեղագոր-
ծական նպատակների համար, գերչակի յուղ 
բժշկական նպատակների համար, մայրու 
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ 
վանիչ նյութ. պատրաստուկներ հալվե վերայից 
դեղագործական նպատակների համար. 
բուսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
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դեղագործական նպատակների համար. 
բույսերի էքստրակտներ բժշկական 
նպատակների համար. տերևների, դաշտային 
ծաղիկների, արմատների, կեղևների, բույսերի, 
հատապտուղների, մրգերի, ծաղկային 
սերմերի, խոտաբույսերի, պտուղների, բող-
բոջների, սերմերի ոգեթրմոցներ բժշկական 
նպատակների համար.

դաս 30. անիսոնի սերմ. աստղաձև անիսոն, 
ոչ բուժիչ թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի համար. 
համեմանք, կակաո, սուրճ, սուրճի հումք, 
սուրճի բուսական փոխարինիչներ. դարչին 
(ամոքանք). կապարի թուփ. կարրի (ամոքանք). 
եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ.  
մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. քրքում. 
ամոքանք. բուրավետ պղպեղ. մանանեխի փոշի. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. անանուխ 
(դաղձ) քաղցրավենիքի համար. մանանեխ. 
մշկընկույզ. պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). 
պղպեղ (տաքդեղ). զաֆրան (քրքում) 
(համեմանք). սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով 
ըմպելիքներ. սուրճի փոխարինիչներ. սառույցով 
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. 
երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. ֆերմենտաց-
ված տերևների. դաշտային ծաղիկների. 
ֆերմենտացված բույսերի. ֆերմենտացված 
խոտաբույսերի. իվան-թեյի. եգիպտացորենի 
մազիկների. տերևների. դաշտային ծաղիկ-
ների. արմատների. կեղևների. բույսերի. 
հատապտուղների. մրգերի. ծաղկային սերմերի. 
խոտաբույսերի. պտուղների. բողբոջների. 
սերմերի հիմքով թեյի փոխարինիչներ:

____________________

(210) 20192207
(220) 31.10.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աննա Սար-
հատյան, Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ նրբ., տուն 
25/3, AM 

(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտրի 

խանութների ծառայություններ. մասնա-
վորապես՝ շինանյութի:

____________________

(210) 20192208
(220) 31.10.2019
(730) «Էդ թեք» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 4-րդ 
թաղ., շ. 13, բն. 49, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. հայտարարությունների փակցնում. 

գործարար տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի  միջոցով. գովազդային նյութերի 
տարածում. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի նորացում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. գովազդ, գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
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ցանցում. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. գովազդային նյութերի 
ձևավորում. գովազդային վահանակների 
վարձույթ. խորհրդատվություն գովազդային 
հաղորդակցության ռազմավարության 
վերաբերյալ. շուկայի հետախուզական 
ծառայություններ. գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում): 

____________________

(210) 20192225
(220) 04.11.2019
(730) «Արմստոյեվ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, 
Բրյուսով թաղ. 70/27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և 

դրանց համահալվածքներ. հանքանյութեր. 
շինարարական մետաղյա նյութեր. շարժական 
մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղյա և երկաթակապ փոքր 
իրեր. մետաղյա բեռնարկղեր պահպանման և 
փոխադրման համար. անկիզելի պահարաններ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. լուսա-
նկարներ. թղթագրենական և գրասենյակային 
պիտույքներ, բացառությամբ կահույքի. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. նյութեր նկարչության 
համար և պիտույքներ նկարիչների համար. 
վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և դիտո-
ղական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 

մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ, պանիր, կարագ, յոգուրտ և 
այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, մակարոնեղեն և 
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշա-
կեղեն և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ, 
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար, 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, համեմանք, ամոքանք, պահածոյացված 
խոտաբույսեր. քացախ, սոուսներ և այլ 
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր).

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված 
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-
ռությամբ գարեջրի այն է՝ գինի. օղի. ալկոհոլային 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար.

դաս 34. ծխախոտ և ծխախոտի փոխա-
րինիչներ. սիգարետներ և սիգարներ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ և ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
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դաս 43.սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակա-
վոր բնակատեղով ապահովում մասնա-
վորապես՝  ռեստորանների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20192226
(220) 04.11.2019
(730) «Արմստոյեվ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, 
Բրյուսով թաղ. 70/27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և 

դրանց համահալվածքներ. հանքանյութեր. 
շինարարական մետաղյա նյութեր. շարժական 
մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղյա և երկաթակապ փոքր 
իրեր. մետաղյա բեռնարկղեր պահպանման և 
փոխադրման համար. անկիզելի պահարաններ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. լուսա-
նկարներ. թղթագրենական և գրասենյակային 
պիտույքներ, բացառությամբ կահույքի. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. նյութեր նկարչության 
համար և պիտույքներ նկարիչների համար. 
վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե 
թերթեր, ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ, պանիր, կարագ, 
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, մակարոնեղեն և 
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և 

հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ, 
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար, 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, համեմանք, ամոքանք, պահածոյացված 
խոտաբույսեր. քացախ, սոուսներ և այլ 
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր).

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված 
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացառու-
թյամբ գարեջրի այն է ՝ գինի. օղի. ալկոհոլային 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար.

դաս 34. ծխախոտ և ծխախոտի փոխա-
րինիչներ. սիգարետներ և սիգարներ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ և ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիք ներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակա-
վոր բնակատեղով ապահովում մասնավո-
րապես՝  ռեստորանների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ:

____________________
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(210) 20192227
(220) 04.11.2019
(730) Վարշամ Ղարիբյան, ք. Երևան, Եղիա-
զարյան 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային 

ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված 
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20192228
(220) 04.11.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անի Ավետիսյան, 
Երևան, Բաբայան 22, բն. 23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություն-

ներ. անասնաբուժական ծառայություններ. 
մարդ կանց և կենդա նիների հիգիենիկ և 
կոսմե տիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20192229
(220) 04.11.2019
(730) «Դեկորա-գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արա-
րատյան 90/9Ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. օգնություն գործարարության 

կառավարման հարցերում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յու  թյուններ. առևտրային տեղեկատվու   թյան 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գովազ դային նյութերի տարածում. խորհրդա-
տվու թյուն գործարարության կազմակերպ ման և 
կառավարման հարցերով. խորհրդա տվու թյուն 
աշխա տակիցների անձնակազմը կառավարելու 
հարցերով. խորհրդատվություն գործարա-
րու թյան կառավարման հարցերով. 
ապրանք ների ցուցադրում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնար կությունների կառավարման հար-
ցերում. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. շուկայագիտական (մար քեթինգային) 
հետազոտություններ. վաճառքի օժանդա-
կություն երրորդ անձանց համար. առևտրա-
կան ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանք-
ներով ապահովում). մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. առևտրային տեղեկա-
տվություն և խորհուրդներ սպառողներին 
ապրանքների և ծառայությունների ընտրության 
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հարցում. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). վաճառքի ցուցափեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ. գործարար և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. վաճառքի 
օժանդակման համար որոնման համակարգի 
օպտիմալացում. գովազդային ծառայություններ 
«վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). առևտրային 
միջնորդային ծառայություններ. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային 
նյութերի ձևավորում: 

____________________

(210) 20192394
(220) 11.11.2019
(730) «Գլանժ ալկո» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Արամուս, Կենտրոնական փող. 62, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ այն է՝ 

հայկական կոնյակ «բրենդի»:
____________________

(210) 20192395
(220) 11.11.2019
(730) «Գլանժ ալկո» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Արամուս, Կենտրոնական փող. 62, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ այն է՝ 

հայկական կոնյակ «բրենդի»:
____________________

(210) 20192396
(220) 11.11.2019
(730) «Գլանժ ալկո» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Արամուս, Կենտրոնական փող. 62, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ այն է՝ 

հայկական կոնյակ «բրենդի»:
____________________

(210) 20192234
(220) 05.11.2019
(730) Քենդու Ուորլդուայդ Լթդ, GB 
(540) 

(511) 
դաս 29. միս. ձուկ. անկենդան ընտանի 

թռչուն. որսամիս. մսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացրած, ռեհիդրատացված  և 
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. խուրմա. մշակված ընկույզներ. 
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետաց-
ված ընկույզներ. ձիթապտուղ (զեյթուն). խաղող. 
դոնդող. մուրաբաներ. կոմպոտներ (աղանդեր 
եփած մրգերից). ձու. կաթ և այլ կաթնամթերք.
սննդային յուղ և սննդային ճարպեր. կարագ.
երշիկեղեն. աղը դրած միս. անկենդան 
խեցգետնանմաններ. պահածոյացված ձուկ 
և միս. պանիրներ. կաթի գերակշռությամբ 
կաթնային ըմպելիքներ.

դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո. շաքար. բրինձ. 
տապիոկա. սագո. սուրճի փոխարինիչներ. 
սննդային ալյուր և հացահատիկային 
արտադրանք. հաց. հրուշակեղեն և քաղցրա-
վենիք.սննդային սառույց. մեղր. մաթ. 
խմորչներ. հացաթխման փոշի աղ. մանանեխ. 
քացախ. սոուսներ (համեմունքներ). ամոքանք. 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ) և զաֆրան (քրքում) 
(համեմանք). սենդվիչներ. պիցաներ. թխված-
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քաբլիթ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. պաքսիմատ. շոկոլադ. 
կակաոի, սուրճի, շոկոլադի կամ թեյի  հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադապատ ընկույզներ. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով:

____________________

(210) 20192241
(220) 05.11.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Նազարյան, 
Երևան, Խորենացու փ., շ. 43/42, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ագատներ. ազնիվ մետաղների 

ձուլակտորներ. թանկարժեք իրեր սաթից. 
ուլունքներ մամլած սաթից. համայիլներ 
(թանկարժեք իրեր). արծաթյա մետաղաթել. 
արծաթյա թելեր (թանկարժեք իրեր). 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների ապարանջաններ. կախա-
զարդեր ոսկերչական իրերի համար. 
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). շղթաներ 
(թանկարժեք իրեր). ժամացույցների շղթաներ. 
վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). փողկապների 
սեղմիչներ. մետաղադրամներ. ալմաստներ. 
թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք 
իրեր). իրիդիում. թանկարժեք իրեր փղոսկրից. 
զարդարանքներ սև սաթից. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված սև սաթ. պղնձե ժետոն-
ներ. (մետաղանիշներ). ոսկերչական իրեր. 
մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). մեդալներ. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ազնիվ 
մետաղներ. ձիթակն (թանկարժեք քար). 
պերիդոտ. չմշակված կամ դրոշմահատված 
ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք իրեր). 
օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ գնդասեղ-
ներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). 
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր. 
պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. ռոդիում. 
ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք քարեր). 

արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս 
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ 
մետաղների համահալվածքներ. մատանիներ 
(թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական 
իրեր ազնիվ մետաղներից. տուփեր 
ազնիվ մետաղներից. գլխարկների ոսկյա 
զարդարանքներ. ականջօղեր. կոշիկների 
ոսկյա զարդարանքներ. թևքաճարմանդներ. 
կիսանդրիներ ազնիվ մետաղներից. նվերի 
պատյաններ ժամացույցների համար. 
արձանիկներ ազնիվ մետաղներից. 
պատկերներ ազնիվ մետաղներից. 
գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). փող-
կապների գնդասեղներ. կրծքանշաններ 
ազնիվ մետաղներից. օղակներ բանալիների 
համար (անջատովի օղակներ կախազարդերի 
կամ դեկորատիվ զարդերի համար ). անմշակ 
կամ դրվագված արծաթեղեն. շարժականգով 
վայրկյանաչափներ. կլուազոնե տեխնոլո-
գիայով պատրաստված իրեր. զարդատուփեր. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր 
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկար-
ժեք իրերի համար. նախապատրաստվածք 
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար. 
գլանիկներ թանկարժեք իրերի համար. 
կաբոշոններ. անջատովի օղակներ թանկարժեք 
մետաղներից բանալիների համար. նվերների 
տուփեր թանկարժեք իրերի համար. միսբահա 
(աղոթելու տերողորմյա). ասեղնագոր ծած 
ապարանջաններ մանածագործվածքից 
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների 
օղակ ների համար. համրիչներ (տերողորմյա) 
գլխազարդեր. խաչելություններ թանկարժեք 
մետաղներից. բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի. որպես զարդեր օգտագործ-
վող խաչելություններ. հանովի օղակներ 
բանալիների համար. գլխարկների թանկարժեք 
գնդասեղներ։

____________________

(210) 20192248
(220) 06.11.2019
(730) «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, 
գ. Պտղնի, 1- ին փ., տուն 8, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. թունդ ալկոհոլային խմիչք:

(554) Ծավալային նշան
____________________

(210) 20192251
(220) 07.11.2019
(730) «Ֆիգարո» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պող. 10, 3/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20192252
(220) 07.11.2019
(730) «Ֆիգարո» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պող. 10, 3/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20192253
(220) 07.11.2019
(730) «Ֆիգարո» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պող. 10, 3/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20192263
(220) 08.11.2019
(730) ԳԱԲԱ Ինթըրնեշնլ Հոլդինգ ԳմբՀ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 

խնամքի համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների, այդ թվում՝ 
ատամի մածուկներ, պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, պատրաստուկներ 
ատամների սպիտակեցման համար.

դաս 5. բժշկական միջոցներ բերանի խոռոչի 
խնամքի համար, ատամի մածուկներ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար, բժշկական 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի և ատամների խնամքի համար.

դաս 21. ատամի խոզանակներ, ատամի 
թելեր, հարմարանքներ միջատամնային 
տարածության մաքրման համար։

____________________

(210) 20192264
(220) 08.11.2019
(730) ԳԱԲԱ Ինթըրնեշնլ Հոլդինգ ԳմբՀ, CH 
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(540) 

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 

խնամքի համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների, այդ թվում՝ 
ատամի մածուկներ, պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, պատրաստուկներ 
ատամների սպիտակեցման համար.

դաս 5. բժշկական միջոցներ բերանի խոռոչի 
խնամքի համար, ատամի մածուկներ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար, բժշկական 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի և ատամների խնամքի համար.

դաս 21. ատամի խոզանակներ, ատամի 
թելեր, հարմարանքներ միջատամնային 
տարածության մաքրման համար։

____________________

(210) 20192268
(220) 08.11.2019
(730) «Ֆիգարո» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պող. 10, 3/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20192269
(220) 08.11.2019

(730) «Ֆիգարո» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պող. 10, 3/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20192270
(220) 08.11.2019
(730) «Ֆիգարո» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պող. 10, 3/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20192271
(220) 08.11.2019
(730) «Ֆիգարո» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պող. 10, 3/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20192274
(220) 08.11.2019
(730) «Միլանիա Հոում» ՍՊԸ, RU 
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացա-

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

____________________

(210) 20192300
(220) 12.11.2019
(730) Լիլիթ Ղազարյան, Երևան, Նորքի 5-րդ 
զանգվ., Միկոյան 6, բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
դաս 35. կանացի և տղամարդու հագուստի. 

կոշիկի. գլխարկի. պայուսակի. գոտիի վաճառք:
____________________

(210) 20192305
(220) 13.11.2019
(730) «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, Երևան, 
Հյուսի սային պողոտա 1, գրասենյակ 30, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. հայտարարությունների փակցնում. 
գովազդային նյութերի տարածում. գովազ-
դային տեքստերի հրատարակում. գովազդ. 
ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. հասա-
րա կական կարծիքի հետազոտում. մամուլի 
տեսություն. գովազդային ֆիլմերի արտա-
դրություն. հեռուստամարքեթինգի ծառայու-
թյուններ. գովազդային ծառայություններ 
վճարել մեկ կտտոցով (PPC). գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին գովազդ. 
լրատվամիջոցների հետ կապերի 
ծառայություններ. 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ռադիո-
հեռարձակում. հեռուստահեռարձակում. 
լրատվական գործակալությունների ծառա-
յություններ. մալուխային հեռուստա-
հեռարձակում. հեռակոնֆերանսներ. անլար 
հեռարձակում. առցանց համաժողովների 
ապահովում, տրամադրում. 

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջո ցա  ռում-
ների կազմակերպում. զվար  ճալի ռադիո-
հաղորդումներ. կրթա դաս տիա րակչական 
ծառա յություններ. ռադիո և հեռուստա  տեսային 
ծրագրերի մոնտաժում. կոնֆերանս ների կազ-
մա կերպում և անցկացում. ձայնագրություն-
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ների ստուդիաների ծառայություններ. 
սեմինար ների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. ձայնային սարքա-
վորումների վարձակալություն. տեսախցիկների 
վարձույթ. տեսագրությունների մոնտաժում. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. լուսա-
նկարչություն. նորությունների ծառայություն-
ներ. տեսագրում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. 
տեքստերի խմբագրում. հնչյունային 
օպերատորների ծառայություններ 
միջոցառումների համար. տեսանյութերի 
խմբագրման ծառայություններ միջոցառումների 
համար. լուսատեխնիկների ծառայություններ 
միջոցառումների համար. կինոֆիլմերի 
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների:

____________________

(210) 20192306
(220) 13.11.2019
(730) «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 1, գրասենյակ 30, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. հայտարարությունների փակցնում. 
գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. 
հասարակական կարծիքի հետազոտում. 
մամուլի տեսություն. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ. գովազդային 
ծառայություններ վճարել մեկ կտտոցով (PPC). 
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
գովազդ. լրատվամիջոցների հետ կապերի 
ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ռադիո-
հեռարձակում. հեռուստահեռարձակում. 
լրա տվական գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. մալուխային հեռուստահեռարձակում. 

հեռակոնֆերանսներ. անլար հեռարձակում. 
առցանց համաժողովների ապահովում, 
տրամադրում.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցա-
ռումների կազմակերպում. զվարճալի ռադիո-
հաղորդումներ. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. ձայնա գրու-
թյունների ստուդիաների ծառայություն ներ. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. ձայնային սարքա-
վորումների վարձակալություն. տեսախցիկների 
վարձույթ. տեսագրությունների մոնտաժում. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. լուսա-
նկարչություն. նորությունների ծառայու-
թյուններ. տեսագրում. միկրոֆիլմերի 
ստեղծում. տեքստերի խմբագրում. 
հնչյունային օպերատորների ծառայություններ 
միջոցառումների համար. տեսանյութերի 
խմբագրման ծառայություններ միջոցառումների 
համար. լուսատեխնիկների ծառայություններ 
միջոցառումների համար. կինոֆիլմերի 
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների:

____________________

(210) 20192307
(220) 13.11.2019
(730) «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 1, գրասենյակ 30, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. հայտարարությունների փակցնում. 
գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. 
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հասարակական կարծիքի հետազոտում. 
մամուլի տեսություն. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ. գովազդային ծառայու-
թյուններ վճարել մեկ կտտոցով (PPC). 
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
գովազդ. լրատվամիջոցների հետ կապերի 
ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ռադիո-
հեռարձակում. հեռուստահեռարձակում. 
լրա  տվական գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. մալուխային հեռուստահեռարձակում. 
հեռակոնֆերանսներ. անլար հեռարձակում. 
առցանց համաժողովների ապահովում, 
տրամադրում.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցա-
ռումների կազմակերպում. զվարճալի ռադիո-
հաղորդումներ. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. ձայնա-
գրությունների ստուդիաների ծառայություն ներ. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկա-
ցում. գիտաժողովների (սիմպոզիումների) 
կազմակերպում և անցկացում. ձայնային 
սարքավորումների վարձակալություն. տեսա-
խցիկների վարձույթ. տեսագրությունների 
մոնտաժում. լուսանկարչական ռեպորտաժներ. 
լուսանկարչություն. նորությունների ծառայու-
թյուններ. տեսագրում. միկրոֆիլմերի 
ստեղծում. տեքստերի խմբագրում. 
հնչյունային օպերատորների ծառայություններ 
միջոցառումների համար. տեսանյութերի 
խմբագրման ծառայություններ միջոցառումների 
համար. լուսատեխնիկների ծառայություններ 
միջոցառումների համար. կինոֆիլմերի 
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների:

____________________

(210) 20192311
(220) 13.11.2019
(730) Իսթմեն Քեմիքլ Քամփնի (ԱՄՆ,Դելավեր 
նահանգի ընկերություն), US 

(540) 

(511) 
դաս 1. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակ-

ված արհեստական խեժեր պլաստմասսաների 
արտադրության մեջ օգտագործման համար:

____________________

(210) 20192312
(220) 13.11.2019
(730) Իսթմեն Քեմիքլ Քամփնի (ԱՄՆ,Դելավեր 
նահանգի ընկերություն), US 
(540) 

(511) 
դաս 1. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակ-

ված արհեստական խեժեր պլաստմասսաների 
արտադրության մեջ օգտագործման համար:

____________________

(210) 20192329
(220) 14.11.2019
(730) «Ավանգարդ սեքյուրիթի» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Նարեկացի 
41ա, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 45. թիկնապահների ծառայություն-

ներ. ուղեկցում հասարակական վայրե-
րում (ընկերակցում). խուզարկուական 
գործա կա լու թյուն ների ծառայություններ. հան-
դի  պումն երի կամ ծանոթությունների կազ-
մա կերպ ման ակումբների ծառայություններ. 
գիշե րային պահակային գործակալությունների 
ծառայություններ. պահակային ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվություն ֆիզիկական 
անվտանգության հարցերով. ֆիզիկական 
անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության 
հավաքում:

____________________

(210) 20192330
(220) 14.11.2019
(730) «Մայարմենիա» ՍՊԸ, Երևան, Ծարավ 
Աղբյուր, տուն 105/6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, հետազոտական, նավա-

գնա ցական, երկրաբաշխական, լուսա նկար-
չական, կինո նկարահանման, տեսա լսողական, 
օպտի կական, կշռման, չափ ման, ազդա-
նշանման, հայտնաբերման, փորձարկման, 
զննման, փրկարարական և ուսուցման սարքեր և 
գործիքներ. էլեկտրականության բաշխման կամ 
սպառման կարգավորման կամ վերահսկման, 
հաղորդման, միացման, փոխակերպման, 
կուտակման սարքեր և գործիքներ. ձայնի, 
պատկերի կամ տեղեկատվության գրառման, 
հաղորդման, վերարտադրման կամ մշակման 
սարքեր և գործիքներ. գրառված և ներբեռնվող 
տեղեկակիրներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. թվային կամ անալոգային 
տեղեկատվության գրառման և պահպանման 
դատարկ տեղեկակիրներ. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ. հաշվիչ սարքեր. 
համակարգիչներ և համակարգիչներին կից 

սարքեր. սուզազգեստներ. ջրասուզակ ների 
դիմապակիներ. ականջախցաններ. քթա-
սեղմիչներ ջրասուզակների և լողորդների 
համար. ջրասուզակների ձեռնոցներ. 
շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի 
համար. կրակմարիչներ.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումն եր. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահ պանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների և արդյունաբերա-
կան հետազոտությունների ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում:  

____________________

(210) 20192350
(220) 18.11.2019
(730) «Աստերիա» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 
28, տարածք 24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

____________________

(210) 20192351
(220) 18.11.2019
(730) «Աստերիա» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 
28, տարածք 24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

____________________
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(210) 20192352
(220) 18.11.2019
(730) «Միլանիա Հոում» ՍՊԸ, RU 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. հեռա հա-
ղորդակցական ծառայությունների բաժա-
նորդագրում երրորդ անձանց համար. 
ներմուծման–արտահանման գործակա-
լությունների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայու թյուններ. գովազդային գործա կալու-

թյունների ծառայություններ. ինքնարժեքի 
վերլուծություն. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. առևտրային 
աուդիտ. ֆինանսական աուդիտ. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես–ծառայություններ. 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. տվյալների ավտոմատաց-
ված հիմնապաշարների վարում. հաշվա-
պահական գրքերի վարում. հաշիվների 
ապրանքագրերի տրամադրում. ապրանքների 
ցուցադրում. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
հասարակական կարծիքի հետազոտում. 
շուկայի ուսումնասիրություն. գործնական 
տեղեկատվություն. առևտրային տեղեկա-
տվություն և խորհուրդներ սպառողներին 
ապրանքների և ծառայությունների ընտրու-
թյան հարցում. հետազոտություններ 
գործա րա րության ասպարեզում. կոնյունկ-
տուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. շուկայագիտական 
(մար քե թինգային) հետազոտություններ. 
աշխա տակիցների հաստիքների համալրում. 
խորհրդատվություն գործարարության կառա-
վարման և կազմակերպման հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության կազ-
մա կերպման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա  կազմը կառավարելու հարցերով. 
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում. հասարակության 
հետ հաղորդակցման ռազմավարության 
վերա բերյալ խորհրդատվություն. խորհրդա-
տվություն գովազդային հաղորդակցության 
ռազմավարության վերաբերյալ. գովազդի 
մանրակերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
մարքեթինգ (շուկայավարում) ծրագրային 
ապահովման հրապարակման շրջանակներում. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
ստեղծագործների և կատարողների գործերի 
կառավարում. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. կենսագրական տվյալների գրում 
այլ անձանց համար. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. մամուլի տեսություն. 
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար-
մացում և պահում. տվյալների էլեկտրոնային 



ԳՅՈՒՏԵՐ

21

ՄԱՍ 1

21

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/101 .02 . 2020

հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. գովազդային նյութերի նորացում. 
տեքստի մշակում. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակ-
ներով. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրային 
գործունեության գնահատում. վճարման 
փաստա թղթերի նախապատրաստում. տեղե -
կատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. 
երաշխավորների որոնում. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում. 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ – կայքերի միջոցով. գործարար և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին. 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով 
վեբ – կայքերի ցանկի տրամադրում. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային 
վաճառք. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար, այդ թվում` ապրանքների մեծածախ 
և մանրածախ վաճառք. սպորտային 
միջոցառումների հովանավորմամբ ապրանք-
ների և ծառայությունների խթանում. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտա դրություն. 

գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. գովազդային վահանակների 
վարձույթ. առևտրի ավտոմատների 
վարձույթ. վաճառքի ցուցափեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ. վաճառասեղան-
ների վարձույթ. լուսապատճենահանող 
սարքա վորման վարձույթ. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
հայտարարությունների փակցնում. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի առաքում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. արտաքին գովազդ. գովազդ 
փոստով. հեռուստագովազդ. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառավարման հարցերով. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և եզրափակում երրորդ 
անձանց համար. տեղեկատվական ցանկի 
կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. հարկային հայտարարա-
գրերի կազմում. հաշվետվությունների 
կազմում հաշիվների վերաբերյալ. 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
հոգեբանական տեստավորում աշխատողներ 
ընտրելիս. դեղագործական, անասնաբուժական 
և հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
գործարարության ժամանակավոր կառա-
վարում. արտաքին վարչական կառա վարում 
ընկերությունների համար. հյուրա նոցային 
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գործունեության կառավարում. արտա-
հաստիքային աշխատողների գործունեու-
թյան կառավարում. շինարարական 
նախա գծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի 
կառավարում. գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում. 
ծառայություններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. մանե-
կենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
մեքենագրման ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. հանդի-
պումների մասին հիշեցնելու ծառայություն ներ 
(գրասենյակային գործառույթներ). վեբ – կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. ձեռնարկու թյունները 
տեղափոխելու հետ կապված ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ). նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. գների 
համեմատման ծառայություններ. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). քարտուղարական ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում), այդ թվում` ապրանքների 
մեծածախ և մանրածախ վաճառք. սղագրական 
ծառայություններ. ենթակապալառուի ծառա-
յու թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնու-
թյուն). հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայու թյուններ բացակայող բաժանորդների 
համար. լուսապատճենահանման ծառայու-
թյուններ. գործարարության արդյունա-
վետության փորձաքննական ծառայություններ:  

____________________

(210) 20192365
(220) 20.11.2019
(730) «Սլաք-մեդիա» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 
3/20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. լրատվական գործակալությունների 

ծառայություններ. հեռուստաընկերությունների 
կողմից տրամադրվող առցանց հեռարձակում:

____________________

(210) 20192370
(220) 20.11.2019
(730) «Գուգարաս» ՍՊԸ, Երևան, Անտառային 
160/13, բն. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործակալություն:

____________________

(210) 20192372
(220) 20.11.2019
(730) Փեթրովոլլ Լիմիթիդ, VG 
(540) 
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(511) 
դաս 4. ոչ քիմիական հավելանյութեր 

շարժիչային վառելիքի համար.  տեխնիկական 
ճարպեր. տեխնիկական յուղեր. քսանյութեր. 
թանձր քսուքներ. քսայուղեր. շարժիչի յուղ:

____________________

(210) 20192378
(220) 20.11.2019
(730) «Հարությունյան-մեդիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 3/20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. լրատվական գործակալությունների 

ծառայություններ. հեռուստաընկերությունների 
կողմից տրամադրվող առցանց հեռարձակում: 

____________________

(210) 20192413
(220) 25.11.2019
(730) «Մեգա-սվետ» ՍՊԸ, ք. Վանաձոր, 
Թևոսյան 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. հակաշլացման լուսապաշտպան 

ապակիներ. հսկողության էլեկտրական 
սարքավորումներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. չափիչ 
սարքեր. ջերմաստիճանային ցուցիչներ. 
ախտորոշման սարքեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակների համար նախա-
տեսվածների. ինֆրակարմիր դետեկտորներ. 
ջերմադիտման տեսախցիկներ. օպտիկական 
մանրաթելեր. օպտիկաթելքային մալուխներ. 
ուղղիչ ոսպնյակներ (օպտիկա). օբյեկտիվներ 

(ոսպնյակներ) (օպտիկա). օպտիկական 
համակարգով լապտերներ. օպտիկական 
ոսպնյակներ. խոշորացույցներ (օպտիկա). 
օպտիկական իրեր. անդրադարձիչներ 
(օպտիկա). դիտասարքեր. օպտիկական 
սարքեր և գործիքներ. սմարթ-ակնոցներ:

____________________

(210) 20192414
(220) 25.11.2019
(730) Էլեն Էդուարդի Վանցյան, Երևան, 
Կամարակ 2-րդ նրբ., տուն 36, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված. 
սառեցված. չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. 
մուրաբա. կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ. 
յոգուրտ. սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

____________________

(210) 20192492
(220) 05.12.2019
(730) «Արփի լեդ» ՍՊԸ, Երևան, 16-րդ թաղ. 38 
78, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 11. լեդ լուսատուներ.
դաս 35. լեդ լուսատուների վաճառք:

____________________

(210) 20192493
(220) 05.12.2019
(730) Փրըութին Սայընսիզ Քորփորեյշն, US 
(310) 4560731   (320) 18.06.2019   (330) FR
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

____________________

(210) 20192502
(220) 06.12.2019
(730) Փրըութին Սայընսիզ Քորփորեյշն, US 
(310) 4560494   (320) 18.06.2019   (330) FR
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

____________________

(210) 20192516
(220) 06.12.2019
(730) «Ռադիո 107 ՖՄ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 
1Բ, AM 

(540) 

(511) 
դաս 38. ռադիոհեռարձակում.
դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառա-

յու թյուններ. զվարճալի ռադիոհաղորդումներ 
ռադիոծրագրերի. ռադիոհաղորդման պատ-
րաստում. նորությունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20192565
(220) 12.12.2019
(730) Փրըութին Սայընսիզ Քորփորեյշն, US 
(310) 4562808   (320) 26.06.2019   (330) FR
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

____________________

(210) 20192569
(220) 13.12.2019
(730) «Պիստաշ» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 8/6, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 16. թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր.
դաս 31. ընկույզներ (պտուղներ). կոլա 

ընկույզներ. թարմ պնդուկ. չմշակված սիսեռ. 
նուշ (պտուղներ). թարմ գետնընկույզ:

____________________

(210) 20192583
(220) 16.12.2019
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), այն է՝ գինի, հայկական 
կոնյակ (բրենդի), օղի, այդ թվում՝ մրգային:

____________________

(210) 20192584
(220) 16.12.2019
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), այն է՝ գինի, հայկական 
կոնյակ (բրենդի), օղի, այդ թվում՝ մրգային:

____________________

(210) 20192585
(220) 16.12.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անդրեյ 
Ադամի Ավդալյան, Երևան, Վանի 1915թ-ի 
հերոսամարտի փ., տուն 27/1, AM 

(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային ծառայու-

թյուններ. թափոնների փոխադրում և պահում. 
երկրորդային հումքի հավաքում (տրանսպորտ). 

դաս 40. թղթի վերջնամշակում. աղբի և 
թափոնների կրկնական մշակում. թափոնների 
մշակում (վերամշակում). աղբի և թափոնների 
ոչնչացում. աղբի և թափոնների այրում. 
վնասակար նյութերի ակտիվազերծում. 
թափոնների և վերամշակված նյութի 
տեսակավորում (վերամշակում):

____________________

(210) 20192588
(220) 16.12.2019
(730) «Սարմետ» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան 
82/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. պահածոյացման մետաղյա 

կափարիչներ ապակյա տարաների համար:
____________________
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(210) 20192589
(220) 16.12.2019
(730) «Սարմետ» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան 
82/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. պահածոյացման մետաղյա կափա-

րիչներ ապակյա տարաների համար:
____________________

(210) 20192593
(220) 17.12.2019
(730) «Կամարի» ՍՊԸ, Երևան, Ա.Խաչատրյան 
77, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ:

____________________

(210) 20192597
(220) 17.12.2019
(730) «Մելիք ջեվելլերի» ՍՊԸ, Երևան, Կորյունի 
25, բն. 11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ոսկերչական իրեր. թանկարժեք 

իրեր. ոսկյա զարդեր. թանկարժեք և 
կիսաթանկարժեք քարեր. ազնիվ մետաղներ և 
դրանց համահալվածքներ. ազնիվ մետաղներից 
և դրանց համահալվածքներից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր. ժամացույցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 35. ոսկերչական իրերի. 
թանկարժեք իրերի. զարդերի. թանկարժեք 
և կիսաթանկարժեք քարերի. ազնիվ մետաղ-
ների և դրանց համահալվածքների. ազնիվ 
մետաղներից և դրանց համահալվածքներից 
պատրաստված կամ դրանցով պատված 
իրերի. ժամացույցների և այլ ժամանակաչափ 
սարքերի վաճառք. այդ թվում առցանց վաճառք. 
ապրանքների ցուցադրում. աճուրդային 
վաճառք. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում:

____________________

(210) 20192599
(220) 18.12.2019
(730) «Պրիզմ դիզայն» ՍՊԸ, Երևան, Մինաս 
Ավետիսյան 2, շ. 11, բն. 23, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 42. գեղարվեստական դիզայն. վեբ-

կայքերի ստեղծում և տեխնիկական սպա-
սարկում երրորդ անձանց համար. վեբ-կայքերի 
դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն. ծրա-
գրային ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլոր-
տում խորհրդատվություն:

____________________

(210) 20192605
(220) 18.12.2019
(730) Մանուկ Հարությունյան, Արագածոտնի 
մարզ, ք. Աշտարակ, Վարդգես Պետրոսյան 4, 
բն. 24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 7. մեքենաներ. հաստոցներ. էներգիայով 

կառավարվող գործիքներ. շարժիչներ, բացա-
ռությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ 
հավկիթների համար. առևտրի ավտոմատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով 
կառավարվող):

____________________

(210) 20192621
(220) 19.12.2019
(730) «Թվինզ» ՍՊԸ, Երևան Ազատության 24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. ակնոցներ (օպտիկա). ակնոցների 

շրջանակներ. ակնոցների պատյաններ. արևա-
պաշտպան ակնոցներ:

____________________

(210) 20192653
(220) 24.12.2019
(730) «Սանպլաստ» ՍՊԸ, Երևան, Մ. Խորենացի 
25, բն. 37, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. մագնիս (հուշանվեր).
դաս 14. ապարանջան սիլիկոնե. բանա-

լիների կախազարդեր.
դաս 17. միջադիրներ.
դաս 25. ներբաններ կոշիկների համար:

____________________

(210) 20192654
(220) 24.12.2019
(730) Արմեն Սարգսյան, Երևան, Ահարոնյան 
14, բն. 32, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի) այն է՝ հայկական կոնյակ 
(բրենդի). բրենդի:

____________________
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(210) 20192656
(220) 24.12.2019
(730) «Արաբկիր» բժշկական համալիր-երեխա-
ների և դեռահասների առողջության ինս-
տիտուտ ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 30, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. առողջապահական ժամանա-

կակից մոտեցումների, ուղեցույցների, 
ստանդարտների, բուժական, ախտորոշիչ 
մեթոդների ուսուցում ինչպես իր կողմից 
ստեղծված ստորաբաժանումներում, 
այնպես էլ այլ առողջա պահական և բուժա-
կան հաստատություններում. կլինիկա-
ախտաբանական կոնֆերանսների 
կազմակերպում.

դաս 42. երեխաների և դեռահասների 
առողջության պահպանման, հիվանդու-
թյունների հայտնաբերմանը և բուժմանն 
ուղղված գիտահետազոտական գործունեության 
իրականացում.

դաս 44. բժշկական օգնության 
կազմա կեր պում, հիվանդա նոցային և 
արտա հիվանդանոցային (ամբուլատոր) գործու-
նեություն, այդ թվում՝ մարդու առողջության 
պահպանմանը, հիվանդությունների հայտնա-
բերմանը, կանխարգելմանն ու բուժմանն 
ուղղված գործունեության իրականացում. 
երեխաների, դեռահասների և երիտասարդ-
ների հիվանդությունների հայտնաբերմանն 
ու բուժմանն ուղղված գործունեության 
իրականացում. բնակչության ֆիզիկական, 
մտավոր, լսողական, հոգեբանական 
և սոցիալական վերականգնողական 
գործունեության իրականացում. երեխաների 
և դեռահասների առողջության պահպան-
մանը, հիվանդությունների հայտնաբերմանը 
և բուժմանն ուղղված կազմակերպա–
մեթոդական գործունեության իրականացում. 
ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների 
հետ կնքած պայմանագրերի սահմաններում 
անհրաժեշտ ամբուլատոր և ստացիոնար 
բժշկական օգնության իրականացում իրեն 
պատկանող կառույցներում ու ստորա-

բաժանումներում. առողջապահական ժամա-
նա կակից մոտեցումների, ուղեցույցների, 
ստանդարտների, բուժական, ախտորոշիչ 
մեթոդների մշակում, ուսուցում և ներդրում ինչպես 
իր կողմից ստեղծված ստորաբաժանումներում, 
այնպես էլ այլ առողջապահական և բուժական 
հաստատություններում. պոթոմորֆոլո գիա կան 
ախտորոշիչ ծառայություն՝ հիվանդությունների 
ճշտված ախտորոշում՝ սեկցիոն (աուտոպսիոն), 
վիրահատական և բիոպսիոն նյութերի 
հետազոտման միջոցով. բուժող բժիշկների 
հետ ախտորոշիչ և բուժական աշխատանքների 
վերլուծում. հայտնաբերված սուր վարակիչ 
և հատուկ վտանգավոր հիվանդությունների 
մասին առողջապահական մարմիններին շտապ 
տեղեկացում։

____________________

(210) 20192659
(220) 25.12.2019
(730) «ԱԷՍ կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, Երևան, 
Խանջյան 7, 12, 25, 30 տարածքներ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործառնություններ:

____________________

(210) 20192667
(220) 25.12.2019
(730) Սուփր Բրենդս Քամփնի Փթե. Լթդ., SG 
(540) 

(511) 
դաս 33. ռոմ:

____________________
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(210) 20192674
(220) 26.12.2019
(730) «Մարինե ռութ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 
փ., տուն 60, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործակալու-

թյունների ծառայություններ:
____________________

(210) 20192675
(220) 26.12.2019
(730) «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Ազատու-
թյան պող. 24/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այն 

է՝ հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար, 
ինտերնետին հեռահաղորդակցական միաց-
ման ապահովում, հեռահաղորդակցական 
միացումների և երթուղավորման ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20192676
(220) 26.12.2019
(730) «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Ազատու-
թյան պող. 24/1, AM 

(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այն 

է՝ հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար, 
ինտերնետին հեռահաղորդակցական միաց-
ման ապահովում, հեռահաղորդակցական 
միացումների և երթուղավորման ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20192677
(220) 26.12.2019
(730) «Պրիմադենտ» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 
5/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն 

(ստոմատոլոգիա):
____________________

(210) 20192678
(220) 26.12.2019
(730) Գագիկ Հակոբյան, Երևան, Ռուբինյանց 
3, բն. 44, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 39.  ճանապարհորդների ուղեկ-

ցում. խմելու ջրի մատա կարարում. 
ավիա  փոխադրումներ. սանիտարական փոխա-
դրումներ. տրանսպորտային միջոցների 
քար շակում   վնասվածքի   դեպքում.   ավտո-
մեքե նա ների վարձույթ. ավտոմոբիլային փոխա-
դրումն եր. ավտոբուսային փոխադրումներ. 
զբոսանավերի ծառայություններ. ջրային 
տրանսպորտի վարձույթ. սառցահատային 
ծառայություն. փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով. նավերը փրկելու 
ծառայություններ. փոխադրում լիխտերներով. 
փոխադրումներ սայլային տրանսպորտով. 
երկաթուղային փոխադրումներ. ձիերի 
վարձույթ. փաթեթավորված բեռների առաքում. 
բեռների տեղափոխում. ապրանքների 
կշռաբաշխում. ծովային բեռնափոխադրումների 
միջնորդություն. կրուիզների կազմակերպում. 
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա-
շրջիկների համար. բեռնաթափման 
աշխատանքներ. ապրանքների առաքում. 
ապրանքների պահպանություն. ջրաբաշխում. 
էլեկտրաէներգիայի բաշխում. ջրանցքների 
ջրարգելակների կառավարում. ավտոմո-
բիլների կայանատեղերի ծառայություններ. 
ապրանքների պահպանություն պահեստ-
ներում. պահեստների վարձույթ. փոխադրում 
լաստանավերով. փոխադրումներ գետային 
տրանսպորտով. նավավարձ (ապրանքների 
փոխադրում նավերով). նավավարձակալում. 
ավտոտնակների վարձույթ. փոխադրում 
խողովակաշարով. ավտոտրանսպորտի 
համար կայա նա տեղի վարձույթ. սառնոցների 
վարձույթ. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ. երկաթուղային գնացքակազմի 
(վագոնների) վարձույթ. վագոնների վարձույթ. 
կահույքի փոխադրում. տրանսպորտային 
ծառայություններ. փոխադրումներ ջրային 
տրանսպորտով. ճանապարհորդական շրջա-
գայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումներ. 

նավատարի ծառայություններ. քարշակում. 
խորտակված նավերի վերհանում. ճանա-
պարհորդությունների տոմսերի ամրագրում. 
ունեցվածքի փրկության ծառայություններ. 
տաքսի ծառայություն. տրամվայով փոխա-
դրումներ. բեռների առաքում. ծովային 
փոխադրումներ. զրահապատ տրանսպորտով 
փոխադրումներ. ճանապարհորդների փոխա-
դրում. թափոնների փոխադրում և պահում. 
փոխադրում տեղից-տեղ տեղափոխվելիս. 
նավակների պահպանություն. միջնորդություն 
նավավարձակալման դեպքում. միջնորդություն 
փոխադրումների դեպքում. վարորդների 
ծառայություններ. սուրհանդակային ծառայու-
թյուններ (նամակների կամ ապրանքների 
առաքում). տեղեկատվություն պահեստներում 
ապրանքների պահպանության հարցերով. 
տեղեկատվություն փոխադրումների հարցերով. 
ջրասուզակի զանգերի վարձույթ. ջրասուզակի 
սուզազգեստների վարձույթ. ապրանքների 
պահպանման բեռնարկղերի վարձույթ. 
տրանսպորտային միջոցների համար փակ 
կայանատեղերի վարձույթ. փրկարարական 
գործողություններ (տրանսպորտ). տրանս-
պորտային միջոցների ամրագրում. ճանա-
պարհորդությունների ամրագրում. ստորջրյա 
փրկարարական աշխատանքներ. ապրանքների 
փաթեթավորում. փոստային առաքում. թերթերի 
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում. էներգիայի բաշխում. մրցարշավի 
ավտոմոբիլների վարձույթ. անդամալույծների 
բազկաթոռների վարձույթ. նավահանգստային 
բեռնորդների աշխատանքներ. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի պահպանում էլեկտրոնային 
սարքերում. հրթիռների արձակում երրորդ 
անձանց համար. ծաղիկների առաքում. 
նամակագրության նախավճարում. տեղեկա-
տվություն երթևեկության վերաբերյալ. 
սառցախցիկների վարձույթ. շշալցման 
ծառայություններ. տրանսպորտի լոգիստիկա. 
թռչող սարքերի վարձույթ. փոխադրում 
բեռնանավերով. ավտոբուսների վարձույթ. 
թռչող սարքերի շարժիչների վարձույթ. 
թանկարժեք իրերի փոխադրում հսկողության 
ներքո. նավագնացական համակարգերի 
վարձույթ. ճանապարհորդության երթուղու 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
նվերների փաթեթավորում. տրակտորների 
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վարձույթ. երկրորդային հումքի հավաքում 
(տրանսպորտ). գինու էլեկտրական պահա-
րանների վարձույթ. բանկոմատների 
համալրում կանխիկ դրամով. քարշերինգի 
ծառայություններ. առևտրի ավտոմատների 
համալրում. ուղեբեռի պահեստավորման 
ծառայություններ. երրորդ անձանց համար 
ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 
առցանց հավելվածների միջոցով:

____________________

(210) 20192680
(220) 26.12.2019
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ,  ծխագլանակներ. սիգարիլներ. 
սիգարներ. քթախոտ. էլեկտրոնային սիգա-
րետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. լուցկիներ. լուցկու 
տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
վառիչների համար հարմարեցված պատրույգ-
ներ. լուցկիների բռնիչներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճների մասեր առանց 
ծխախոտի. գազի բալոններ վառիչների 
համար. ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի 
համար. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 

ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. խոնավարարներով տուփեր սիգար-
ների համար. ծխողների համար բերանի 
ցողացիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ, 
բացի եթերային յուղերից. էլեկտրոնային 
սիգարետների բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից. նարգիլե. պիտույքներ 
նարգիլեի համար (ներառյալ՝ նարգիլեի 
գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի ճկափողեր, 
նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, նարգիլեի 
հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով ճկափողեր, 
նարգիլեի կաղապարաձողեր, պայուսակներ 
և պատյաններ նարգիլեի համար. նարգիլեի 
անոթներ). ծխախոտի, ծխելու խոտաբույսերի 
և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի 
մեջ օգտագործելու համար:

____________________

(210) 20192681
(220) 26.12.2019
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ,  ծխագլանակներ. սիգարիլներ. 
սիգարներ. քթախոտ. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. լուցկիներ. լուցկու 
տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
վառիչների համար հարմարեցված պատրույգ-
ներ. լուցկիների բռնիչներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճների մասեր առանց 
ծխախոտի. գազի բալոններ վառիչների 
համար. ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի 
համար. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
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ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. ծխա մորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. կայծ քարեր. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. խոնավարարներով տուփեր սիգար-
ների համար. ծխողների համար բերանի 
ցողացիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ, 
բացի եթերային յուղերից. էլեկտրոնային 
սիգարետների բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից. նարգիլե. պիտույքներ 
նարգիլեի համար (ներառյալ՝ նարգիլեի 
գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի ճկափողեր, 
նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, նարգիլեի 
հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով ճկափողեր, 
նարգիլեի կաղապարաձողեր, պայուսակներ 
և պատյաններ նարգիլեի համար. նարգիլեի 
անոթներ). ծխախոտի, ծխելու խոտաբույսերի 
և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի 
մեջ օգտագործելու համար:

____________________

(210) 20192682
(220) 26.12.2019
(730) Վանուշ Պետրոսյան, Երևան, Հրաչյա 
Քոչար 24, բն. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաք-

ներ (բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների). 
ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ. թանկար-
ժեք իրեր սաթից. ուլունքներ մամլած սաթից. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա 
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ 
ձեռքի). ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց – ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր). շղթաներ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիր-
ներ (ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. 
վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). էլեկտրական 
ժամացույցներ. փողկապների սեղմիչներ. 
մետաղադրամներ. ալմաստներ. թելեր 
ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների իրաններ. իրիդիում. թան-
կարժեք իրեր փղոսկրից. զարդարանքներ սև 
սաթից. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
սև սաթ. ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ 
(թանկարժեք իրեր). մեդալներ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ազնիվ մետաղներ. ձեռքի 
ժամացույցներ. ձիթակն (թանկարժեք քար). 
պերիդոտ. չմշակված կամ դրոշմահատված 
ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք իրեր). 
օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ գնդա-
սեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). 
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր. 
պլատին (մետաղ). ռոդիում. ռութենիում. 
արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս 
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ 
մետաղների համահալվածքներ. մատանիներ 
(թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական 
իրեր ազնիվ մետաղներից. տուփեր 
ազնիվ մետաղներից. ականջօղեր. թևքա-
ճարմանդներ. կիսանդրիներ ազնիվ 
մետաղներից. արձանիկներ. պատկերներ 
ազնիվ մետաղներից. գրպանի կամ ձեռքի 
ժամացույցների իրաններ. գնդասեղներ 
(թանկարժեք իրեր). փողկապների գնդասեղ-
ներ. կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից. 
օղակներ բանալիների համար (անջատովի 
օղակներ կախազարդերի կամ դեկորատիվ 
զարդերի համար). անմշակ կամ դրվագված 
արծաթեղեն. կլուազոնե տեխնոլոգիայով 
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պատրաստված իրեր. զարդատուփեր. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր 
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք 
իրերի համար. նախապատրաստվածք (գրուն-
տովկա) թանկարժեք իրերի համար. գլանիկներ 
թանկարժեք իրերի համար. անջատովի օղակներ 
թանկարժեք մետաղներից բանալիների 
համար. նվերների տուփեր թանկարժեք իրերի 
համար. ասեղնագործած ապարանջաններ 
մանածագործվածքից (թանկարժեք իրեր).

դաս 35. ժամացույցների և թանկարժեք 
իրերի վաճառքի սրահների ծառայություններ:

____________________

(210) 20192686
(220) 26.12.2019
(730) Հայկ Սարգսյան, ք. Երևան, Ավան, 4-րդ 
փ, 1-ին նրբ. 4-րդ տուն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի. գինի. հայկական կոնյակ 

(բրենդի).
դաս 35. առևտուր:

____________________

(210) 20192687
(220) 26.12.2019
(730) «Վիջիոնի» ՍՊԸ, Երևան, Արագածի 84/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. պայուսակներ դյուրակիր համա-

կարգիչների համար.
դաս 18. դպրոցական պայուսակներ. 

կաշվե պայուսակներ փականագործական 
գործիքների համար. թիկնապայուսակներ. 
կանացի պայուսակների հիմնակմախքներ. 
դրամապանակներ, անվավոր տնտեսական 
պայուսակներ. տնտեսական պայուսակներ. 
տուրիստական պայուսակներ. ծովափի 
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. 
ուղեպայուսակներ. կաշվե պարկեր (ծրարներ, 
պայուսակներ) փաթեթավորման համար. 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա). 
կռնա պայուսակներ. սպորտային պայուսակներ. 
պայուսակներ. կրեդիտ քարտերի պատյաններ 
(դրամապանակներ). ռանդոսերու (ճապոնական 
դպրոցական կռնապայուսակ). ուղեբեռի 
տեսակավորման համար հարմարեցվող 
պայուսակներ.

դաս 24. գործվածքներ կոշիկների տակ-
դիրների համար. գործվածքներ կոշիկների 
համար.

դաս 25. երկարաճիտ կոշիկներ. կիսա-
կոշիկներ. կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). 
քուղերով կիսակոշիկներ. գոտիներ (հագուստ). 
կոշիկների ճտքեր. կրկնակոշիկներ. մարմնա-
մարզական կոշիկներ. տնային կոշիկներ. 
լողափի կոշիկեր. սաբոներ (կոշիկ). կոշիկների 
կրնկատակեր. ռանտեր կոշիկների համար. 
ներբաններ. կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային 
կոշիկներ. սպորտային կիսակոշիկներ. մինչև 
կոճերը հասնող կոշիկներ:

____________________

(210) 20192688
(220) 26.12.2019
(730) «Արմենիան տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ արդյունա-
բերական թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ:

____________________
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(210) 20192689
(220) 26.12.2019
(730) «Արմենիան տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ 
արդյունաբերական թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ:

____________________

(210) 20192690
(220) 27.12.2019
(730) «Գոլդն գրեյպ արմաս» ՍՊԸ, Երևան, 
Արամ Խաչատրյան 18, բն. 61, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. չորացրած մրգեր.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային խմիչքներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի) մասնավորապես՝ 
անա նուխի թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծա-
մզուքներ. դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. 
անիսի օղի. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվներ (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրա-
յին ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի 
օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. գինի. 
տանձի սիդր. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյու 
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք):

____________________

(210) 20192691
(220) 27.12.2019

(730) «Գոլդն գրեյպ արմաս» ՍՊԸ, Երևան, 
Արամ Խաչատրյան 18, բն. 61, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. չորացրած մրգեր.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային խմիչքներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

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

____________________

(210) 20192692
(220) 27.12.2019
(730) Նորիկ Սիմոնյան, Գյումրի, Տերյան 98ա, 
բն. 24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գրքերի և խաղալիքների մանրա-

մեծածախ առևտուր:
____________________
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(210) 20192694
(220) 27.12.2019
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20192695
(220) 27.12.2019
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից: 

____________________

(210) 20192696
(220) 27.12.2019
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:  

____________________

(210) 20192697
(220) 27.12.2019
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից: 

____________________
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(210) 20192698
(220) 27.12.2019
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20192699
(220) 27.12.2019
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից: 

____________________

(210) 20192701
(220) 27.12.2019
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20192700
(220) 27.12.2019
(730) Վազգեն Գրիգորյան, Երևան, Արցախի 
12ա, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:  

____________________

(210) 20192703
(220) 27.12.2019
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(730) «Կրեատիդա» ՍՊԸ, Երևան, Հանրա-
պետության 37, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. ունիվերսալ կենցաղային մաքրող 

լվացքի միջոց:
____________________

(210) 20192704
(220) 27.12.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդիտա Աշոտի 
Բադալյան, Կապան, Շահումյան 2/33, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. վարսահարդարման կամ մատնա-

հարդարման ծառայություններ:
____________________

(210) 20192708
(220) 27.12.2019
(730) «Ռաշըն չեմիքալ քամփանի» ՍՊԸ, 
Երևան, Ե. Կողբացի 2, բն. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. օքսիդարարներ (քիմիական 

հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի համար). 
ռետինացման (վուլկանացման) ուժեղարար-
ներ. հակափրփրային լուծույթներ էլեկտրա-
կան կուտակիչների համար. քիմիական 
հավելանյութեր մոտորային վառելիքի համար. 
մաքրող հավելանյութեր բենզինի համար. 
բաղադրություններ դողերի օդախցիկ ները 
նորոգելու համար. ներքին այրման շարժիչների 
վառելիքների հակաճայթիչ ներ. անտիֆրիզներ 
(հակասառիչներ). հակադիրտեր. քիմիական 
պատրաստուկներ շարժիչներում այրուքը 
հեռացնելու համար. քիմիկատներ 
կոնդենսացումը կանխելու համար. պաշտպանիչ 
նյութեր կաուչուկի համար. մածիկներ 
դողերի համար. հեղուկներ հիդրավլիկական 
համակարգերի համար. պատրաստուկներ 
նստվածքը հեռացնելու համար. թթվեցրած 
ջուր կուտակիչները լիցքավորելու համար. 
պատրաստուկներ, որոնք ապահովում են 
վառելիքի խնայողական օգտագործումը. 
արգելակի հեղուկներ. բաղադրություններ 
դողերը նորոգելու համար. պատրաստուկներ 
ապակու խամրումը կանխելու համար. ռետինաց-
նող (վուլկանացնող) պատրաստուկներ. 
կառավարող սարքի ուժեղարարի հեղուկ-
ներ. փոխհաղորդակային հեղուկ. պատ-
րաստուկներ շարժիչներում հեղուկների 
եռալն արգելակող բաղադրությունների 
համար. բաղադրություններ տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչները սառեցնելու համար. 
քիմիկատներ ռադիատորները լվալու (մաքրելու) 
համար. մածկանման լցանյութեր ավտոմոբիլի 
թափքի վերանորոգման համար. փոխհաղորդիչ 
յուղեր. 

դաս 4. փոկերի սահումը արգելակող 
պատրաստուկներ. թանձր քսուքներ 
փոկերի համար քսայուղեր. տեխնիկական 



ԳՅՈՒՏԵՐ

38

ՄԱՍ 1

38

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 02/101 .02 . 2020

վազելին արդյունա բերական նպատակների 
համար. քսուքային գրաֆիտ (գրաքար). յուղ 
քարածխային խեժից. քարածխային յուղ. թանձր 
քսուքներ. քսանյութեր. շարժիչային վառելիք, 
ոչ քիմիական հավելանյութեր շարժիչային 
վառելիքի համար. տեխնիկական յուղեր. յուղող-
հովացնող հեղուկներ. շարժիչի յուղ:

____________________

(210) 20192709
(220) 30.12.2019
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, 
Երևան, Վ. Դավթյան 13, 0037, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. մուրա-

բաներ. սառեցրած մրգեր. պահածոյաց ված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. 
պտղամիս. միս. բանջարեղենի հյութեր. 
մշակված ընկույզներ. պահածոյացված ձիթա-
պտուղ. տոմատի խյուս. բանջարեղենային 
աղցաններ. մրգային աղցաններ. տոմատի հյութ 
սնունդ պատրաստելու համար. ենթամթերքներ. 
մրգակեղև. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սնկեր. մրգային չիպսեր. 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. մրգային 
պահածոներ. բանջարեղենի պահածոներ. 
խնձորի խյուս. թեթև նախուտեստներ մրգերի 
հիմքով. կոմպոտներ (աղանդեր եփած 
մրգերից). տոմատի մածուկ. բադրիջանի 
խավիար. դդմիկի խավիար. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն:

____________________

(210) 20192711
(220) 30.12.2019
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ անանուխի թրմօղի, սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ, դառը թրմօղիներ, 
անիսի լիկյոր, անիսի օղի, ապերիտիֆներ, 
արակ, թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
սիդրեր, կոկտեյլներ, կյուրասո, դիժեստիվներ, 
գինիներ, ջին, լիկյորներ, մեղրային ըմպելիք, 
բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ, հայկական 
կոնյակ (բրենդի), բրենդի, գինի խաղողի 
չանչերից, տանձի սիդր, սակե, վիսկի, մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ, ռոմ, 
օղի:

____________________

(210) 20192712
(220) 30.12.2019
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ անանուխի թրմօղի, սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ, դառը թրմօղիներ, 
անիսի լիկյոր, անիսի օղի, ապերիտիֆներ, 
արակ, թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
սիդրեր, կոկտեյլներ, կյուրասո, դիժեստիվներ, 
գինիներ, ջին, լիկյորներ, մեղրային ըմպելիք, 
բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ, հայկական 
կոնյակ (բրենդի), բրենդի, գինի խաղողի 
չանչերից, տանձի սիդր, սակե, վիսկի, մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ, ռոմ, 
օղի:

____________________

(210) 20192713
(220) 30.12.2019
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(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ անանուխի թրմօղի, սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ, դառը թրմօղիներ, 
անիսի լիկյոր, անիսի օղի, ապերիտիֆներ, 
արակ, թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
սիդրեր, կոկտեյլներ, կյուրասո, դիժեստիվներ, 
գինիներ, ջին, լիկյորներ, մեղրային ըմպելիք, 
բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ, հայկական 
կոնյակ (բրենդի), բրենդի, գինի խաղողի 
չանչերից, տանձի սիդր, սակե, վիսկի, մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ, ռոմ, 
օղի:

____________________

(210) 20192714
(220) 30.12.2019
(730) «Սիրուշո փրոդաքշն» ՓԲԸ, Երևան, 
Բաղրամյան 2, բն. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. համայիլներ (թանկարժեք 

իրեր). արծաթյա թելեր (թանկարժեք իրեր). 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
կախազարդեր ոսկերչական իրերի համար. 
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). շղթաներ 
(թանկարժեք իրեր). վզնոցներ (թանկարժեք 
իրեր). թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք 
իրեր). մատանիներ (թանկարժեք իրեր). 
գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ. 
ականջօղեր. կոշիկների ոսկյա զարդարանքներ. 
զարդատուփեր. գլխազարդեր.

դաս 26. մետաղազարդեր (հագուստի 
պարագաներ). զարդեր հագուստի համար. 
արդուզարդի ապրանքներ, բացառությամբ 
թելերի.

դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. 
աճուրդային վաճառք. ռադիոգովազդ. 
հեռուստա գովազդ. ցուցահանդես ների 
կազմա կերպում առևտրային կամ գովազ-
դային նպատակներով. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գնման 
պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում. հեռուստամարքեթինգի ծառա-
յություններ. 

դաս 41. զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
երգահանների ծառայություններ. հեռուստա-
տեսային և կինոսցենարների գրում:

____________________

(210) 20192715
(220) 30.12.2019
(730) «Մեդիա սիսթեմս» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 
16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. խորհրդատվություն գոր-

ծա  րա  րության կազ  մա  կերպման և 
կառա  վար ման հար ցերով. գովազդ. կոնյունկ-
տու րային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետա զոտություններ. ծառայություններ հասա-
րա կական հարաբերություն ների բնագա վառում. 
տնտե սական կանխա տեսում. գործ նական 
տեղեկա տվություն. հասա րակական կար-
ծիքի հետազոտում. քարտու ղարական 
ծառայություններ. մամուլի տեսություն. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. մարքե թինգ (շուկայավարում). 
հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարու թյան վերա բերյալ խորհրդատվու-
թյուն. խորհրդա տվություն գովազդային 
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հաղորդակցության ռազմավարության վերա-
բերյալ. լրատվամիջոցների հետ կապերի 
ծառայություններ. կորպորատիվ հաղորդակ-
ցության ծառայություններ.

դաս 38. հեռակոնֆերանսներ. առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում.

դաս 41. կոնֆերանսների կազմակերպում և 
անցկացում:

____________________

(210) 20192716
(220) 30.12.2019
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն-
նոստյու «Մոլոչնիե պրոդուկտի «Ռուսագրո», RU 
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

պահածոյացված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք, 
կարագ.  սննդային յուղեր և ճարպեր. անկենդան 
անձրուկներ (անչոուս). մշակված գետնընկույզ. 
ձվի սպիտակուց. պահածոյացված լոբազգի-
ներ. պահածոյացված սոյայի հատիկներ 
սննդի համար. արգանակներ. կոճապղպեղի 
մուրաբա. ճարպանյութեր սննդային ճարպեր 
պատրաստելու համար. ուտելի թռչնի բներ. 
պահածոյացված սիսեռ. պահածոյաց ված սնկեր. 
դոնդողանյութ. մսային դոնդող. սննդային 
դոնդող. մրգային դոնդող. ձվի դեղնուց. կոկոսի 
յուղ. սննդային ոսկրայուղ. խոզի սննդային 
ճարպ. կենդանական սննդային ճարպեր. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. երշի կեղեն. 
չամիչ. խավիար. թթու կաղամբ. ձկան սննդային 
սոսինձ. արյունախառն երշիկ. մսի պահածոներ. 
բանջարեղենի պահածոներ. ձկան պահածոներ. 
մրգային պահածոներ. արգանակի խտա-
ծոներ. թթու դրած մանր վարունգ. անկենդան 
մանր ծովախեցգետիններ. սերուցքային կրեմ. 
կրոկետներ. սննդի մեջ օգտագործվող շերամի 
որդի թիթեռների հարսնյակներ. մշակված 
ծովակաղամբ. լանգուստներ (անկենդան). 
անկենդան սաղմոն. պահածոյացված սոխ. 
մարգարին. մարմելադ, բացի հրուշակեղենից. 

սննդային բուսական յուղ. գետնընկույզի յուղ. 
կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). 
սերուցքային կարագ. միդիաներ (խեցեմորթներ) 
անկենդան. ծեծած նուշ. սննդային ոսկրածուծ. 
կակղամորթներ անկենդան. կաթի փոշի. 
սոյայի կաթ  (կաթի փոխարինիչ). ձկան ալյուր 
սննդի մեջ օգտագործելու համար. պտղա-
միս. պահածոյացված միս. պահածոյացված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. անկենդան 
օմարներ. չորացրած կոկոսի ընկույզներ. 
մշակված ընկույզներ. տոմատի մածուկ. լյարդի 
պաշտետներ. պեկտիններ խոհարարական 
նպատակների համար. լյարդ. մանրաթթու. 
մրգային և հատապտղային ջեմեր, պովիդլո-
ներ. ձվի փոշի. կաթնային արտադրանք.  
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված 
բանջարեղենների հիմքով). ձկան հիմքով 
սննդամթերք. մածուն (թթվեցրած կաթ), 
պրոստոկվաշա. անկենդան ընտանի թռչուն. 
սննդի համար պատրաստված ծաղկափոշի.  
լոռամրգի մրգանույշ. խնձորի խյուս. անկենդան 
խեցգետնանմաններ. անկենդան ձուկ. 
պահածոյացված ձուկ. բանջարեղենային 
աղցաններ. մրգային աղցաններ. բեկոն. 
անկենդան սարդինա ձուկ. խոզի միս. անկենդան 
ծովատառեխ. հարած սերուցք. յուղային 
խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. 
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. աղը դրած միս. նրբերշիկ պաքսի-
մատի մեջ. բաղադրություններ արգանակ 
պատրաստելու համար.  բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. ենթա-
մթերքներ. ապուրներ. բանջարեղենի 
ապուրներ. պանիրներ. սոյայի շոռ.  անկենդան 
հոլոտուրիներ. պահածոյացված գետնասնկեր.  
թյուննոս.  անկենդան ոստրեներ. շրդանային 
մակարդներ. ձկան սուկի. խուրմա. շաքարած 
մրգեր. մրգերի պահածոներ. սպիրտի մեջ 
պահածոյացված մրգեր. շաքարով մշակված 
մրգեր.  կարտոֆիլի փաթիլներ. հումուս 
(խյուս սիսեռից). մրգակեղև. պահածոյացված 
ոսպ. կարտոֆիլի չիպսեր. մրգային չիպսեր. 
ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). մսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). խխունջի ձվեր։

____________________
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(210) 20200002
(220) 08.01.2020
(730) «Արմ վինո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Նորաբաց, Դպրոցականների փ., 1-ի փակ., 
տուն 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի խաղողի չանչերից. գինիներ, 

մրգային օղի:
____________________

(210) 20200004
(220) 08.01.2020
(730) Ե.Ի. դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, US 
(540) 

(511) 
դաս 5. ֆունգիցիդներ գյուղատնտեսու թյան 

մեջ օգտագործման համար։
____________________

(210) 20200006
(220) 09.01.2020
(730) ՍԱԻՔ Մոթր Քորփորեյշն Լիմիթիդ, CN 
(540) 

(511) 
դաս 12. հիդրավլիկական համակարգեր 

տրանսպորտային միջոցների համար. 
շարժահաղորդման տուփի լիսեռներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. հետևի դիտահայելիներ. վառելիքի 
բաքերի կափարիչներ. շարժիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. փոխհաղորդակներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
փոխանցատուփեր. շարժաձողեր ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
(բացառությամբ մոտորների և շարժիչների 
մաս կազմողների). հակահափշտակիչ 
հարմարանքներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ավտոմոբիլների դողեր. թափքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ցամաքային, օդային, ջրային և ռելսային 
տրանսպորտային միջոցներ. անիվներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
փոխհաղորդիչ շղթաներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. գոր-
ծիքների և պիտույքների հավաքակազմեր 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
արգելակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. մեղմիչներ ավտոմոբիլների 
համար. հողմապակիներ. տրանսպորտային 
միջոցների ներսի պաստառներ. մանկական 
անվտանգ նստոցներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. կցորդիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. մեղմիչ 
զսպանակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների 
շրջադարձի ցուցիչներ. ավտոմոբիլներ 
(ավտոմեքենաներ) փոխադրման համար 
զանազան նպատակներով. շասսիներ 
ավտոմոբիլների համար.

դաս 37. վերանորոգման հարցերով 
տեղեկատվության տրամադրում. պատու հան-
ների լվացում. ջեռուցման սարքավորումն երի 
տեղադրում և վերանորոգում. էլեկտրասարքերի   
տեղադրում   և վերանորո գում. մեքենայական 
սարքավորումների տեղա դրում, վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. օդի 
լավորակման սարքավորումների տեղադրում 
և վերանորոգում. ամբողջովին կամ մասնակի 
մաշված մեքենաների վերականգնում. 
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ավտոմեքենաների վերանորոգում և տեխ-
նիկական սպասարկում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկման 
կայաններ (վառելիքով լցավորում և 
սպասարկում). վնասված տրանսպորտային 
միջոցների վերանորոգում։

____________________

(210) 20200007
(220) 09.01.2020
(730) «Էյ էն էմ» ՓԲԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/41, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազ-
դային նյութերի. կրթադաստիարակչական 
ծառայու թյուններ. ձայնագրությունների 
վարձա կալություն. գրքերը դուրս տալու 
հնարա վարությամբ գրադարանների ծառա-
յու թյուններ. գրքերի հրատարակում. 
շարժական գրադարանների ծառայություններ. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկա-
ցում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
վարպետաց դասերի  կազմակերպում 
և անցկացում (ուսուցում). գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում. 
երաժշտական արտադրանքի թողարկում. 
բեռնելի և ոչ բեռնելի երաժշտության առցանց 
տրամադրում. ոչ բեռնելի տեսանյութերի 
առցանց տրամադրում:

____________________

(210) 20200008
(220) 09.01.2020
(730) «Էյ էն էմ» ՓԲԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27/41, AM 

(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազ-
դային նյութերի. կրթադաստիարակչական 
ծառայու թյուններ. ձայնագրությունների 
վարձա կալություն. գրքերը դուրս տալու 
հնարավարությամբ գրադարանների 
ծառայություններ. գրքերի հրատարակում. 
շարժական գրադարանների ծառայություններ. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անց-
կացում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
վարպետաց դասերի կազմակերպում 
և անցկացում (ուսուցում). գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում. 
երաժշտական արտադրանքի թողարկում. 
բեռնելի և ոչ բեռնելի երաժշտության առցանց 
տրամադրում. ոչ բեռնելի տեսանյութերի 
առցանց տրամադրում:  

____________________

(210) 20200009
(220) 10.01.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Միշա Ալեքսան-
յան, Երևան, Հասմիկի փ., տուն 27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. 
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ոչ բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
օծանելիք. եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման. ողորկման. 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք. 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանկական սնունդ. 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր. 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. լուսա-
նկարներ. թղթագրենական և գրասենյակային 
պիտույքներ, բացառությամբ կահույքի. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. նյութեր նկարչության 
համար և պիտույքներ նկարիչների համար. 
վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե 
թերթեր. ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթա վորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:

____________________

(210) 20200010
(220) 10.01.2020
(730) Գևորգ Արամյան, Երևան, Հանրա-
պետության փող., շ. 71, բն. 29, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ առևտուր:

____________________

(210) 20200011
(220) 10.01.2020
(730) Հակոբ Կազանջյան, Երևան, Դ. Մալյան 
նրբ., շ. 6, բն. 37, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի մասնավորապես՝ գինիներ. 
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար։

____________________

(210) 20200022
(220) 13.01.2020
(730) «Ինթերնեյշնլ թրեյդ լինք» ՍՊԸ, ք. 
Աբովյան, Էդ. Պետրոսյան 1/11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. սեղանի թղթե անձռոցիկներ:

____________________

(210) 20200028
(220) 13.01.2020
(730) ԷլԷյՋի Հոլդինգ, Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 29. միս. ձուկ. թռչուն և որսամիս. 

մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
պահածոյացված. սառեցված. չորացված 
և ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր 
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և բանջարեղեն. դոնդողներ. մուրաբաներ. 
կոմպոտներ. ձվեր. կաթ. պանիր. կարագ. 
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր. մսային հիմքով թեթև նախուտեստներ. 
ընկույզի հիմքով թեթև նախուտեստներ. 
կարտոֆիլի չիպսեր. կարտոֆիլի հիմքով 
նախուտեստներ. սոյայի չիպսեր. սոյայի հիմքով 
թեթև նախուտեստներ. բանջարեղենային 
չիպսեր. բանջարեղենային հիմքով թեթև 
նախուտեստներ. կաթնային ըմպելիքներ. 
յոգուրտային ըմպելիքներ. նշի կաթնային 
ըմպելիքներ. կակաոյի համով կաթնային 
ըմպելիքներ. յոգուրտային ըմպելիքներ. 
մրգային հյութեր պարունակող կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային կոկտեյլներ:

____________________

(210) 20200029
(220) 13.01.2020
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Թևոսյան 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20200030
(220) 13.01.2020
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Թևոսյան 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20200031
(220) 13.01.2020
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Թևոսյան 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20200032
(220) 13.01.2020
(730) «Սարմետ» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան 
82/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. պահածոյացման մետաղյա կափա-

րիչներ ապակյա տարրաների համար:
____________________

(210) 20200034
(220) 14.01.2020
(730) «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Թումանյան 
17, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն:

____________________

(210) 20200037
(220) 15.01.2020
(730) «Գեթ ին շեյփ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 
22/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. առողջության ակումբների 

ծառա  յություններ (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումներ):

____________________

(210) 20200038
(220) 15.01.2020
(730) «Գեթ ին շեյփ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 
22/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. առողջության ակումբների ծառա-

յություններ (առողջարար և ֆիթնեսմարզ-
ումներ): 

____________________

(210) 20200039
(220) 15.01.2020
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք 
Ինդսթրի Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
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(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

____________________

(210) 20200040
(220) 15.01.2020
(730) Հակոբ Սարգսյան, Երևան, Մ. Հերացի 
89, բն. 31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20200045
(220) 15.01.2020
(730) Արմեն Սեմյոնի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտրային տեղեկատվություն 

և խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների և 
վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում. սպառողների հավատարմու-
թյան ծրագրերի կառավարում. գովազդ. 
առևտրային միջնորդային ծառայություններ. 
մարքեթինգ (շուկայավարում). մարքեթինգ 
(շուկայավարում) ծրագրային ապահովման 
հրա պարակման շրջանակներում. գովազդային 
նյութերի նորացում. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. շուկայի հետախուզական 
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ  
(շուկայավարում). հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. նվերների ցանկի 
գրանցման ծառայություններ. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազ-
դային նպատակներով. ցուցահանդես-
ների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. տեքստի 
մշակում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրային ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով:

____________________

(210) 20200046
(220) 16.01.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Գևորգյան 
Գագիկի, Երևան, Վաղարշյան 26, բն. 17, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20200048
(220) 16.01.2020
(730) Պաքսան Քորփորեյշն, IR 
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
օծանելիք. եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման. ողորկման. 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար:
(554) Ծավալային նշան

____________________

(210) 20200049
(220) 16.01.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տաթև Մանուկյան 
Տարոնի, Կոտայքի մարզ, Ջրվեժ 13, տուն 62, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. պաքսիմատ. համեմունքներ. 

նրբաբլիթներ. կերակրի աղ. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. հաց. 
բրինձ. թավալելու պաքսիմատ. պատրաստի 
խմոր. պելմեններ (խմորի գնդիկներ մսի 
խճողակով). վարենիկներ (լցոնված խմորի 
գնդիկներ). մանրացրած սխտոր (համեմունք). 
ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. բլղուր:

____________________

(210) 20200050
(220) 17.01.2020
(730) «Պրեմիում ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Արշա-
կունյաց 127/21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ:

____________________

(210) 20200051
(220) 17.01.2020
(730) Ակցիոներնոյե օբշեստվո «Շյոլկովո 
Ագրոխիմ», RU 
(540) 

(511) 
դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 

կենդանիներին ոչնչացնելու համար. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ. ակարիցիդներ 
(տիզասպաններ). բիոցիդներ. պեստիցիդներ. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը ոչնչաց-
նելու համար. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչաց-
նելու համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. պատ-
րաս տուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
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համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված հացահատիկային բույսերը մշա-
կելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
մրիկով վարակված հատիկաբույսերը մշակելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված խաղողը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի դեմ 
մշակման համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար:

____________________

(210) 20200052
(220) 17.01.2020
(730) Ակցիոներնոյե օբշեստվո «Շյոլկովո 
Ագրոխիմ», RU 
(540) 

(511) 
դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 

կենդանիներին ոչնչացնելու համար. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ. ակարիցիդներ 
(տիզասպաններ). բիոցիդներ. պեստիցիդներ. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը ոչնչաց-
նելու համար. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. պատ-
րաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված հացահատիկային բույսերը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
մրիկով վարակված հատիկաբույսերը մշակելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված խաղողը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի դեմ 
մշակման համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար:

____________________

(210) 20200053
(220) 17.01.2020

(730) Ակցիոներնոյե օբշեստվո «Շյոլկովո 
Ագրոխիմ», RU 
(540) 

(511) 
դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 

կենդանիներին ոչնչացնելու համար. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ. ակարիցիդներ 
(տիզասպաններ). բիոցիդներ. պեստիցիդներ. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը ոչնչաց-
նելու համար. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. պատ-
րաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված հացահատիկային բույսերը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկ-
ներ մրիկով վարակված հատիկաբույսերը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկ-
ներ վարակված խաղողը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի դեմ 
մշակման համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար:

____________________

(210) 20200054
(220) 17.01.2020
(730) Ակցիոներնոյե օբշեստվո «Շյոլկովո 
Ագրոխիմ», RU 
(540) 

(511) 
դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 

կենդանիներին ոչնչացնելու համար. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ. ակարիցիդներ 
(տիզասպաններ). բիոցիդներ. պեստիցիդներ. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը ոչնչաց-
նելու համար. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
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պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչաց-
նելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված հացահատիկային բույսերը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
մրիկով վարակված հատիկաբույսերը մշակելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված խաղողը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի դեմ 
մշակման համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար:

____________________

(210) 20200055
(220) 17.01.2020
(730) Ակցիոներնոյե օբշեստվո «Շյոլկովո 
Ագրոխիմ», RU 
(540) 

(511) 
դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու 

կենդանիներին ոչնչացնելու համար. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ. ակարիցիդներ 
(տիզասպաններ). բիոցիդներ. պեստիցիդներ. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը ոչնչաց-
նելու համար. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչաց-
նելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված հացահատիկային բույսերը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
մրիկով վարակված հատիկաբույսերը մշա-
կելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված խաղողը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի դեմ 
մշակման համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար:

____________________

(210) 20200057
(220) 17.01.2020
(730) Աշոտ Փարսյան, Երևան, Կոմիտաս 56, 
բն. 74, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

զվար ճությունների ծառայություններ. զվար-
ճությունների կազմակերպում հյուրերի համար. 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական 
կամ զվարճալի). հեռակա ուսուցում. կրթա-
դաստիարակչական ծառայություններ. ակումբ-
ների ծառայություններ (զվարճություն կամ 
կրթություն). ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողով-
ների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
պարահանդեսների կազմակերպում. թարգ-
մանիչների ծառայություններ. համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. մարզիչների, 
դասուսույցների ծառայություններ (ուսուցում). 
բանավոր թարգմանողների ծառայություն-
ներ. մասնագիտական վերապատրաստում. 
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ. կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում. 
գեղարվեստի պատկերասրահների կողմից 
ներկայացվող մշակութային, կրթական կամ 
ժամանցային ծառայություններ:

____________________

(210) 20200058
(220) 17.01.2020
(730) Աշոտ Փարսյան, Երևան, Կոմիտաս 56, 
բն. 74, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-

նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սրճարանների ծառայու-
թյուններ. հյուրանոցների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. 

դաս 44. մերսում:
____________________

(210) 20200059
(220) 17.01.2020
(730) Աշոտ Փարսյան, Երևան, Կոմիտաս 56, 
բն. 74, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-

նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործա կալություններ. սրճարանների ծառայու-
թյուն ներ. հյուրանոցների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ.

դաս 44. մերսում: 
____________________

(210) 20200060
(220) 17.01.2020
(730) Աշոտ Փարսյան, Երևան, Կոմիտաս 56, 
բն. 74, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-

նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սրճարանների ծառայու-
թյուններ. հյուրանոցների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ.

դաս 44. մերսում:
____________________

(210) 20200063
(220) 17.01.2020
(730) «Յունիսպեցթեք» ՍՊԸ, Երևան, Լուսին-
յանց 5/2, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 9. ջերմադիտման տեսախցիկներ. 

ջերմադիտման սարքավորումներ. օպտիկական 
նշանոցներ հրազենի համար. օպտիկական 
սարքեր և գործիքներ.

դաս 12. ռազմական նշանակության 
անօդաչու թռչող սարքեր.

դաս 13. նշանոցներ հրազենի համար, 
բացառությամբ օպտիկականի. հրազեն. 
հրազենի փողեր. կարաբիններ. հրացաններ 
(զենք). նշանառության հայելիներ հրազենի 
համար. հրթիռանետներ. գնդացիրներ. 
ատրճանակներ (զենք). ձեռքի զենք (հրազեն):

____________________

(210) 20200066
(220) 20.01.2020
(730) Րեյն Բևըրիջ Քամփընի ԼԼՔ, US 
(540) 

(511) 
դաս 32. էներգետիկ ըմպելիքներ. զովա-

ցուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. սպորտային 
ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20200067
(220) 20.01.2020
(730) «Արս սիսթեմս» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 
4/6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. օգնություն գործարարության 

կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայտա րարու թյունների   փակցնում.   
ներմուծման-արտահանման գործակալու-
թյուն ների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 

ծառայություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդային նյութերի տարածում, 
Լուսապատճենահանման ծառայություններ. 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի 
և ապարատների վարձույթ. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազ-
մա կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործա-
րարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահա տում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա զո-
տություններ. ծառայություններ հասարա-
կական հարաբերությունների բնագա վառում. 
սղագրական ծառայություններ. հեռուստա-
գովազդ. հաղորդագրությունների գրառում 
(գրասենյակային աշխատանքներ). ցուցա-
փեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործա կալությունների ծառայություններ. 
գոր ծարարության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտա-
կան (մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
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կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետա զոտում. վճարման փաստա-
թղթերի նախապատրաստում. աշխատա-
կիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնար կությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ, 
Հարկային հայտարարագրերի կազմում, 
Հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայու թյուններ բացա կայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում.  տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգ-
չային հիմնա պաշարներում. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ. ինտերակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն, առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար. 
գնման պատվերների մշակման գործ-
ընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 

(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում).  
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղա գործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. 
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ 
կտտոցով» (PPC). առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբկայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
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տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն-
ների գրանցում. գրանցամատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավոր-
ման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի 
ընտրության հարցում բիզնեսծառայություններ. 
հեռուստախանութների ծրագրերի արտա-
դրություն. հասարակության հետ հաղորդա-
կցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառումների 
հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի   գրանցման   ծառայություններ.   թիրա խային 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործա րարու-
թյան ժամանակավոր կառավարում. արտաքին 
գովազդ. պատկերասրահ ների միջոցով   
արվեստի   գործերի   մանրածախ  վաճառք. 
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայ տերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.

դաս  39.  ճանապարհորդների 
ուղեկ ցում. խմելու ջրի մատակա րա-

րում. ավիա փոխադրումներ. սանիտա-
րական փոխա դրումներ. տրանսպոր տային 
միջոց ների քարշակում վնասվածքի 
դեպքում. ավտո  մեքենաների վարձույթ. 
ավտոմոբիլային փոխա դրումներ. ավտո-
բուսային փոխադրումներ. զբոսա-
նավերի ծառայություններ. ջրային 
տրանսպորտի վարձույթ. սառցահատային 
ծառայություն. փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով. նավերը փրկելու 
ծառայություններ. փոխադրում լիխտերներով. 
փոխադրումներ սայլային տրանսպորտով. 
երկաթուղային փոխադրումներ. ձիերի 
վարձույթ. փաթեթավորված բեռների առա-
քում. բեռների տեղափոխում. ապրանքների 
կշռաբաշխում. ծովային բեռնափոխադրումների 
միջնորդություն. կրուիզների կազմակեր-
պում. տրանսպորտային ծառայություններ 
զբոսաշրջիկների համար. բեռնաթափման 
աշխատանքներ. ապրանքների առաքում. 
ապրանքների պահպանություն. ջրաբաշխում. 
էլեկտրաէներգիայի բաշխում. ջրանցքների 
ջրարգելակների կառավարում. ավտոմոբիլ-
ների կայանատեղերի ծառայություններ. 
ապրանքների պահպանություն պահեստներում. 
պահեստների վարձույթ. փոխադրում 
լաստանավերով. փոխադրումներ գետային 
տրանսպորտով. նավավարձ (ապրանքների 
փոխադրում նավերով). նավավարձակալում. 
ավտոտնակների վարձույթ. փոխադրում 
խողովակաշարով. ավտոտրանսպորտի 
համար կայանատեղի վարձույթ. սառնոցների 
վարձույթ. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ. երկաթուղային գնացքակազմի 
(վագոնների) վարձույթ. վագոնների վարձույթ. 
կահույքի փոխադրում. տրանսպորտային 
ծառայություններ. փոխադրումներ ջրային 
տրանսպորտով. ճանապարհորդական շրջա-
գայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրում-
ներ. նավատարի ծառայություններ. 
քարշակում. խորտակված նավերի վերհանում. 
ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրա գրում. ունեցվածքի փրկության 
ծառայություններ. տաքսի ծառայություն. 
տրամվայով փոխադրումներ. բեռների 
առաքում. ծովային փոխադրումներ, 
ջրահապատ տրանսպորտով փոխադրումներ.  
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ճանապարհորդների փոխադրում. թափոնների 
փոխադրում և պահում. փոխադրում տեղից-
տեղ տեղափոխվելիս. նավակների պահպա-
նություն. միջնորդություն նավավարձա կալման 
դեպքում. միջնորդություն փոխադրում-
ների դեպքում. վարորդների ծառայություն-
ներ. սուրհանդակային ծառայություններ 
(նամակների կամ ապրանքների առաքում). 
տեղեկատվություն պահեստներում ապրանք-
ների պահպանության հարցերով. տեղեկա-
տվություն փոխադրումների հարցերով. 
ջրասուզակի զանգերի վարձույթ. ջրասուզակի 
սուզազգեստների վարձույթ. ապրանքների 
պահպանման բեռնարկղերի վարձույթ. 
տրանսպորտային միջոցների համար փակ 
կայանատեղերի վարձույթ. փրկարարական 
գործողություններ (տրանսպորտ). տրանս-
պորտային միջոցների ամրագրում. ճանա-
պարհորդությունների ամրագրում. ստորջրյա 
փրկարարական աշխատանքներ. ապրանք ների 
փաթեթավորում. փոստային առաքում. թերթերի 
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում. էներգիայի բաշխում. մրցարշավի 
ավտոմոբիլների վարձույթ. անդամա լույծների 
բազկաթոռների վարձույթ. նավահանգստային 
բեռնորդների աշխատանքներ. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի պահպանում էլեկտրոնային 
սարքերում. հրթիռների արձակում երրորդ 
անձանց համար. ծաղիկների առաքում. 
նամակագրության նախավճարում. տեղեկա-
տվություն երթևեկության վերաբերյալ. 
սառցախցիկների վարձույթ. շալցման ծառա-
յություններ. տրանսպորտի լոգիստիկա. 
թռչող սարքերի վարձույթ. փոխադրում 
բեռնանավերով. ավտոբուսների վարձույթ. 
թռչող սարքերի շարժիչների վարձույթ. 
թանկարժեք իրերի փոխադրում հսկողության 
ներքո. նավագնացական համակարգերի 
վարձույթ. ճանապարհորդության երթուղու 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
նվերների փաթեթավորում. տրակտորների 
վարձույթ. երկրորդային հումքի հավաքում 
(տրանսպորտ). գինու էլեկտրական պահա-
րանների վարձույթ. բանկոմատների 
համալրում կանխիկ դրամով. քարշերինգի 
ծառայություններ. առևտրի ավտոմատների 
համալրում. ուղեբեռի պահեստավորման 

ծառայություններ. երրորդ անձանց համար 
ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 
առցանց հավելվածների միջոցով.

դաս 43.  տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ-
րաստում. առաքում. մատուցում և սեղանի 
ձևա վորում (քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայու-
թյուններ. սրճարանների ծառայություն-
ներ. նախաճաշարանների ծառայություն ներ. 
քեմ պինգների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկ ներում 
կամ ուսումնական հաստա տություն ներում. 
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
պանսիոնների ծառայություններ. զբոսա-
շրջիկների համար տների ծառայություններ. 
հյուրանոցների ծառայություններ. մանկա-
մսուրների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
պանսիոն ներում. տեղերի ամրագրում հյուրա-
նոցներում. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. խորտկարան ների 
ծառայություններ. պանսիոններ կենդանի-
ների համար. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում). շարժական 
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. մոթել-
ների ծառայություններ. կահույքի. սեղանի 
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և արիշտա 
սոբայի ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ:

____________________
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(210) 20200068
(220) 20.01.2020
(730) «Լայմա» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, ք. 
Ապարան, Բաղրամյան 34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային 

ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված 
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:

____________________

(210) 20200080
(220) 21.01.2020
(730) «Թայմս թու թրավել» ՍՊԸ, Երևան, 
Այգեձորի 3/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. ավիափոխադրումներ. ավտո-

բուսային փոխադրումներ. տրանսպորտա-
յին ծառայություններ զբոսաշրջիկների 
համար. ուղևո րային փոխադրումներ. ճանա-
պարհորդությունների տոմսերի ամրագրում. 
ճանապարհորդների փոխադրում:

____________________

(210) 20200081
(220) 21.01.2020
(730) «Ինտերսկոլ» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 
58ա, բն. 17, AM 

(540) 

(511) 
դաս 2. ներկեր.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր.
դաս 40. նյութերի մշակում:

____________________

(210) 20200082
(220) 21.01.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Յուրի Ալիխանյան 
Ռուդիկի, ք.Դիլիջան, Շամախյան 1բ, բն. 13, AM 
(540) 

(511) 
դաս  14. ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ. 

թանկարժեք իրեր սաթից. ուլունքներ մամլած 
սաթից. համայիլներ, արծաթյա մետաղաթել. 
ժամացույցներ, ապարանջաններ. ժամացույց 
– ապարանջաններ. ժամացույցների ապարան-
ջաններ. կախազարդեր ոսկերչական իրերի 
համար. կրծքազարդեր (թանկարժեքիրեր). 
ժամացույցների շղթաներ ձեռքի ժամագիրներ 
(ժամացույցներ). վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). 
փողկապների սեղմիչներ. կրծքանշաններ 
ազնիվ մետաղներից. զարդատուփեր. օղլակներ 
թանկարժեք իրերի համար. նվերների տուփեր 
թանկարժեք իրերի համար.
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դաս 35. հայտարարությունների փակցնում. 
ներմուծման-արտահանման գործակա լու-
թյունների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառա յություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդային նյութերի տարածում. լուսա-
պատճենահանման ծառայություններ.
ապրանք ների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. գովազդային նյութերի 
նորացում. աճուրդային վաճառք. գովազդային 
նյութերի վարձույթ. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. գովազդ. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
գովազդի մանրակերտում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 

նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային նյութերի ձևավորում. 
արտաքին գովազդ.

դաս 42. ճարտարապետական ծառայու-
թյուններ. խորհրդա տվություն ճարտա-
րապետության հարցերով. հատակա գծերի 
մշակում շինարարության բնագավառում. 
ինտերիերի ձևավորում. արդյունաբերական 
դիզայն. ծրագրային ապահովման մշակում. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
հագուստի մոդելավորում. գեղարվեստական 
դիզայն. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
համակարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում.
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. աշխարհագրական քարտեզներ 
կազմելու ծառայություններ. գովազդային 
նյութերի գրաֆիկական ձևավորում:

____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
AD Անդորրա
AE Արաբական Միացյալ
  Ամիրայություններ
AF Աֆղանստան
AG Անտիգուա և 
 Բարբուդա
AI Անգիլա
AL Ալբանիա
AM Հայաստան
AN Նիդեռլանդական  
 Անտիլներ
AO Անգոլա
AP Մտավոր սեփակա-  
 նության աֆրիկյան
 տարածաշրջանային
 կազմակերպություն   
 (ՄՍԱՏԿ)
AR Արգենտինա
AT Ավստրիա
AU Ավստրալիա
AW Արուբա
AZ Ադրբեջան
BA Բոսնիա և Հերցեգովինա
BB Բարբադոս
BD Բանգլադեշ
BE Բելգիա
BF Բուրկինա Ֆասո
BG Բուլղարիա
BH Բահրեյն
BI Բուրունդի
BJ Բենին
BM Բերմուդա
BN Բրունեյ Դարասսալամ
BO Բոլիվիա
BR Բրազիլիա
BS Բահամներ
BT Բութան
BV Բուվեի կղզի
BW Բոտսվանա
BX Ապրանքային նշանների
 և արդյունաբերական
 նմուշների Բենիլյուքսի
 գերատեսչություն
BY Բելառուս
BZ Բելիզ
CA Կանադա
CD Կոնգոյի
 Դեմոկրատական 
 Հանրապետություն 
CF Կենտրոնական 
 Աֆրիկյան 
 Հանրապետություն
CG Կոնգո
CH Շվեյցարիա

CI Փղոսկրի Ափ
CK Կուկի Կղզիներ
CL Չիլի
CM Կամերուն
CN Չինաստան
CO Կոլումբիա
CR Կոստա Ռիկա
CU Կուբա
CV Կանաչ հրվանդան
CY Կիպրոս
CZ Չեխիայի
 Հանրապետություն
DE Գերմանիա
DJ Ջիբութի
DK Դանիա
DM Դոմինիկա
DO Դոմինիկյան
 Հանրապետություն
DZ Ալժիր
EA Եվրասիական
 արտոնագրային կազմա-
 կերպություն (ԵԱԿ)
EC Էկվադոր
EE Էստոնիա
EG Եգիպտոս
EH Արևմտյան Սահարա
EM Ներքին շուկայի 
 ներդաշնակման 
 գերատեսչություն
 (ապրանքային նշաններ 
 և արդյունաբերական 
 նմուշներ)
EP Եվրոպական 
 արտոնագրային 
 գերատեսչություն (ԵԱԳ)
ER Էրիտրեա
ES Իսպանիա
ET Եթովպիա
FI Ֆինլանդիա
FJ Ֆիջի
FK Ֆոլկլանդյան 
 կղզիներ (Մալվիններ) 
FO Ֆարոյան Կղզիներ
FR Ֆրանսիա
GA Գաբոն
GB Միացյալ 
 Թագավորություն
GC Պարսից 
 Ծոցի արաբական 
 հանրապետությունների 
 համագործակցության
 խորհրդի արտոնա-
 գրային վարչություն
GD Գրենադա

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

NP Նեպալ
NR Նաուրու
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նության աֆրիկյան
 կազմակերպություն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE Պերու
PG Պապուա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT Պորտուգալիա
PW Պալաու
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ Եվրոմիության բույսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO Ռումինիա
RU Ռուսաստանի 
 Դաշնություն
RW Ռուանդա
SA Սաուդյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD Սուդան
SE Շվեդիա
SG Սինգապուր
SH Սուրբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR Սուրինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 
 Հանրապետություն

SZ Սվազիլանդ
TC Տուրկս և Կեյկոս 
 Կղզիներ
TD Չադ
TG Տոգո
TH Թաիլանդ
TJ Տաջիկստան
TL Արևելյան Թիմոր 
TM Թուրքմենստան
TN Թունիս
TO Տոնգա
 TR Թուրքիա
TT Տրինիդադ և Տոբագո
TV Տուվալու
TW Տայվան (Չինաստանի
  երկրամաս)
TZ Տանզանիայի Միացյալ 
 Հանրապետություն
UA Ուկրաինա
UG Ուգանդա
US Ամերիկայի Միացյալ
  Նահանգներ
UY Ուրուգվայ
UZ Ուզբեկստան
VA Սուրբ Առաջնորդարան
VC Սենտ Վինսենտ և
 Գրենադիններ
VE Վենեսուելա
VG Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
VN Վիետնամ
VU Վանուատու
WO Մտավոր սեփակա-
 նության համաշխարհ-
 ային կազմակերպություն 
 (ՄՍՀԿ)
WS Սամոա
YE Եմեն
YU Սերբիա և Մոնտենեգրո
ZA Հարավային Աֆրիկա
ZM Զամբիա
ZW  Զիմբաբվե

 Նշված երկիրը գոյություն չունի


