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540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ  կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555 հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
730 հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը
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(511) 
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս. 

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

____________________

(210) 20201176
(220) 26.06.2020
(730) «Ալբիոն - 2002» սահմանափակ պատաս-
խա նատվությամբ ընկերություն, RU 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր.
դաս 33. 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. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. մեղրային 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
անանուխի թրմօղի. դառը թրմօղիներ. 
նիրա (շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային 

(210) 20200921
(220) 21.05.2020
(730) «Թութուն տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, Ավան-
Առինջ, 1-ին մկրշրջ., շ. 1/1, բն. 34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. նարգիլեի համար նախատեսված 

թութուն.
դաս 35. նարգիլեի համար նախատեսված 

թութունի վաճառք:
____________________

(210) 20201127
(220) 18.06.2020
(730) «Ոսկե որակ» ՍՊԸ, Երևան, Նուբարաշեն 
9, տուն 37, AM 
(540) 

Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին
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ըմպելիքներ). ռոմ. սակե. տանձի սիդր. սիդրեր. 
բրնձի սպիրտ. սպիրտային լուծամզուքներ. 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ. սպիր-
տային բնահյութեր (էսենցիաներ):

____________________

(210) 20201177
(220) 26.06.2020
(730) «Ալբիոն - 2002» սահմանափակ պատաս-
խանատվությամբ ընկերություն, RU 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր.
դաս 33. 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 ըմպե-
լիքներից. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. մեղրային 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
անանուխի թրմօղի. դառը թրմօղիներ. 
նիրա (շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային 
ըմպելիքներ). ռոմ. սակե. տանձի սիդր. սիդրեր. 
բրնձի սպիրտ. սպիրտային լուծամզուքներ. 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ. սպիր-
տային բնահյութեր (էսենցիաներ):

____________________

(210) 20201198
(220) 01.07.2020

(730) «Կուպրսինթեզ» ՍՊԸ, Երևան, Հր. 
Ներսիսյան 14/2, գրասենյակ 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. ներմուծում. վաճառք:

____________________

(210) 20201257
(220) 08.07.2020
(730) «Ջիվան ռեստորանս» ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 2, 2/8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20201233
(220) 06.07.2020
(730) Մխիթար Կոտանիդիս, ք. Նոյեմբերյան, 
Կամոյի 9, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 

գարեջրից. օղի։
____________________
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(210) 20201234
(220) 06.07.2020
(730) Մխիթար Կոտանիդիս, ք. Նոյեմբերյան, 
Կամոյի 9, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 

գարեջրից. օղի։
____________________

(210) 20201268
(220) 08.07.2020
(730) Սեդա Ղազարյանի անվան հոգեկան 
առողջության հիմնադրամ, Երևան, Սևքարեցի 
Սաքո 25 ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. հոգեբանների ծառայություններ. 

լոգոպեդիա. թմրադեղերի կամ ալկոհոլի 
չարաշահումից հիվանդների համար 
վերականգնողական ծառայություններ:

____________________

(210) 20201269
(220) 08.07.2020
(730) «Քոլեքթիվ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 
3/81, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների և բարերի 

ծառայություններ:
____________________

(210) 20201274
(220) 08.07.2020
(730) «Քոլեքթիվ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 
3/81, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանային և բարերի 

ծառայություններ:
____________________

(210) 20201275
(220) 08.07.2020
(730) «Քոլեքթիվ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 
3/81, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների և բարերի 

ծառայու թյուններ:
____________________

(210) 20201281
(220) 09.07.2020
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ-
վեննոստյու «Փոլար Սիֆուդ Րաշա», RU 
(540) 



ԳԳԳԳԳԳԳ

8

ՄՄՄ 1

8

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 09/216 .09 . 2020

(511) 
դաս 29. պահածոյացված ծովային 

ջրիմուռներ. մշակված սնկեր, սառեցված. 
ձկան մուսեր. սառեցումով չորացրած 
բանջարեղեն. մշակված բանջարեղեն. 
սառեցված բանջարեղեն. մշակված մրգեր. 
սառեցված մրգեր. մշակված հատապտուղներ. 
սառեցված հատապտուղներ. ջրիմուռների 
սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
ձկան ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու 
համար. ձկան սննդային սոսինձ. կլիպֆիսկ 
(աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ). ձկնային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). ձկան 
պահածոներ. աղը դրած ձուկ. պահածոյացված 
ձուկ. ձկան սուկի. ձկան հիմքով սննդամթերք. 
սառեցված ծովամթերքներ. անկենդան 
անձրուկներ (անչոուս). խավիար. անկենդան 
սղոցաձև ծովամորեխներ. լանգուստներ 
(անկենդան). անկենդան միդիաներ. անկենդան 
կակղամորթներ. անկենդան օմարներ. 
անկենդան խեցգետիններ. անկենդան 
խեցգետնա  նմաններ. անկենդան խեցեմորթ-
ներ. անկենդան ձուկ.  անկենդան ոստրեներ. 
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. 
անկենդան սաղմոն. անկենդան սարդինա ձուկ. 
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան թյուննոս. 
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). 
թաժին [մսով, ձկով կամ բանջարեղենով 
պատրաստված կերակուր:

____________________

(210) 20201283
(220) 10.07.2020
(730) Սթրայփ, Ինք. Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 9. ներբեռնվող ծրագրեր մշակման 

հավաքակազմեր (downloadable software develop-
ment kits (SDK), ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրեր համկարգչային ցանցի միջոցով 
միջոցները ընդունելու, կառավարելու և 
վճարելու համար (downloadable computer soft-
ware for accepting, managing and paying out 
funds via a computer network). ելեկտրոնային 

համակարգչային ապահովման թարմացումներ, 
մասնավորապես ներբեռնվող համագարչային 
ծրագրեր և հարակից բեռնվող տվյալների ֆայլեր 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
նորացման համար համակարգչային ցանցի 
միջոցով միջոցներ ընդունելու, կառավարելու 
և  վճարելու համար(electric softear apdates, 
namely, downloadable computer software and 
associted downlodable data files for updat-
ing computer software for accepting, managing 
and paying out funds via a computer network). 
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրեր, որոնք 
նախատեսված են օգտագործելու որպես 
հավելվածներ ծրագրավորելու ինտերֆեյսեր 
(API)  համկարգչային ցանցի միջոցով միջոցներ 
ընդունելու, կառավարելու և վճարելու համար 
(downloadable computer software for use as 
an application programming interface (API) for 
acceping, managing and paying out funds via a 
computer networ).

դաս 36. ֆինանասական ծառայություններ. 
մասնավորապես համակարգչային ցանցի 
միջոցներ ընդունման, կառավարման և 
ֆոնդերի վճարելամ ապահովում (finan-
cial services, namly, providing for the accept-
ance, managing and paying out funds via a 
computer network). ֆինանասական ծառա-
յություններ, մասնավորապես տարադրամի 
փոխանակաման ապահովում համակարգային 
ցանցի միջոցով (financial services, namly, pro-
viding for the exchange of currency via a com-
puter network). ֆինանսական ծառայություններ, 
մասնավորապես ֆոնդերի էլեկտրոնային 
փոխանցման ապահովում համակարգչային 
ցանցի միջոցով (financiial services, namily, pro-
viding electric transfer of funds via a computer 
network).

դաս 42. համակարգչային ծառայություններ, 
մասնավորապես ժամանակավոր ապահովում ոչ 
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրերի, որոնք 
նախատեսված են ընդունելու, կառավարելու 
և ֆոնդերը վճարելու համակարդչային ցանցի 
միջոցով ( computer services, namily, providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software for acceting, managing and paying out 
funds via computer networ)

____________________
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(210) 20201517
(220) 13.08.2020
(730) Սուրեն Շուխյան, Երևան, Թումանյան 25, 
բն .9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. վարսավիրական ծառայություններ:

____________________

(210) 20201380
(220) 21.07.2020
(730) «Ջերմուկ հոթել» ՍՊԸ, Ջերմուկ, 
Մյասնիկյան 27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական (առողջարանային) 

ծառայություններ:
____________________

(210) 20201387
(220) 21.07.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հակոբ Մակդիս 
Մուսոէլիասի, Երևան, Լ. Մելիքյան, տուն 50, AM 

(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20201427
(220) 27.07.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Քրիստինա 
Աղջոյան Սլավիկի, Երևան, Նորք Մարաշ, 
Արմենակյան 75ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. մարդկանց կոսմետոլոգիայի 

բնագավառում ծառայություններ՝ վարսա-
վիրական ծառայություններ:

____________________
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(210) 20201444
(220) 29.07.2020
(730) Վան Նելե Տաբակ Նեդերլանդ ԲՎ, NL 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

ծխախոտ. ծխախոտի արտադրանք. 
ծխախոտի փոխարինիչներ, բացառությամբ 
բժշկական կամ բուժական նպատակների 
համար նախատեսվածների. էլեկտրական 
և էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկներ 
էլեկտրական և էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. հեղուկ քիմիական բուրավետարարներ 
էլեկտրական և էլեկտրոնային սիգարետների 
քարթրիջների լիցքավորման համար. ծխախոտի 
համար նախատեսված շոգեհանող սարքեր.  
սիգարետի թուղթ. սիգարետի պարկուճներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները, ծխախոտերը 
փաթաթելու համար. ձեռքի հարմարանքներ 
ծխախոտը պարկուճի մեջ ներարկելու համար. 
լուցկի և ծխելու պիտույքներ:

____________________

(210) 20201459
(220) 03.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նաթուր Թան-
կուքեան Ավետիսի, Երևան, Ձորափի 40, բն. 
44, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. դիմահարդարում:

____________________

(210) 20201482
(220) 06.08.2020
(730) «Դոպինգ» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
25ա, բն. 58, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

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

նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի 
փաթիլներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. 
թահինի. հումուս. պահածոյացված ծովային 
ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ մրգերի 
հիմքով. կտրված կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. 
կաթնային կոկտեյլներ. պահածոյացված 
պղպեղ. արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան 
մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե 
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ. խտացրած կաթ. թթվասեր. 
կաթնաթթվային խմորումով եռացրած 
կաթ. թթվեցրած կաթ. տոմատի մածուկ. 
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. 
գետնընկույզի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի. շաքարապատված 
ընկույզներ. բուրավետացրված ընկույզներ. 
մշակված պնդուկ. պահածոյացված հատա-
պտուղներ. գուակամոլե. սոխի օղակներ. 
ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարարական 
նպատակների համար. սառեցումով չորացրած 
միս. վարսակի կաթ. բանջարեղենային 
սերուցքներ. սառեցումով չորացրած 
բանջարեղեն. առաջին սառը մամլման 
եղանակով ստացված ձիթապտղի սննդային 
յուղ. ուտելի մրջյունների թրթուրներ, պատ-
րաստված. ուտելի անկենդան միջատներ. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի 
հիմքով խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
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ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար. 
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ). 
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած 
մրգային խմոր. սոյայի ծնեբեկ. սոյայի բլիթներ. 
տոֆուի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով կամ 
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր]. 
տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն. 
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ. 
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. 
շուկրուտ. օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով 
տոլմա. բանջարեղենային խտածոներ սնունդ 
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ 
սնունդ պատրաստելու համար. հացին քսվող 
սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-ագար 
խոհարարական նպատակների համար. 
անկենդան կակղամորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. 
կաթնաթթվային ըմպելիքներ. չորացրած 
ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված կոճապղպեղ. 
պահածոյացված կոճապղպեղ. թթու դրած 
կոճապղպեղ.

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոն-
ֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային արտա-
դրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի 
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ-
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. 
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ. 
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի 
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ. 
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 

քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի 
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի 
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի 
մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). 
պետիֆուրներ. շաքար. բուրավետարարներ 
հրուշակեղենի համար (բացառությամբ 
եթերային յուղերի). քաղցր ամոքահունց խմոր 
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ. 
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար. 
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց 
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և 
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. 
մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյութեր 
երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ. կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում միսը 
փափկացնող մթերքներ. սննդային սառույց. 
մաքրված վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. 
վարսակի փաթիլներ. վարսակաձավար. 
մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարե-
ջրի քացախ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով 
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ըմպելիքներ. փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. 
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. 
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. 
տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. եփած 
կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. 
բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած 
յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի (համեմունք). 
գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. 
սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
համեմունքներ աղցանների համար. թավալելու 
պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային 
թանձր ամոքանք. միսո. հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. 
եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի. 
կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի 
համար). պահածոյացված բանջարանոցային 
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) 
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. կտավատի 
սերմ խոհարարական նպատակների համար. 
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու 
խոհարարական նպատակների համար. 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. սոուսներ մակա-
րոնեղենի համար. հացահատիկային սալիկներ. 
արմավենու շաքար. պատրաստի խմոր. 
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ 
կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի համար. 
պելմեններ. շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. 
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների 
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. 
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար. 
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի 
բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 

հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ. 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է, սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի. 
արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ. հոթ-
դոգ սենդվիչներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
սառույցի խորանարդիկներ. քնջութի 
սերմնահատիկներ (համեմունք). թթու դրած 
բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկալիլի). 
մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկացորեն. 
հնդկացորենի ալյուր. լոռամրգի սոուս 
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունքներ]. 
չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ. 
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. 
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ 
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը 
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. շնչա-
ռությունը թարմացնող ծամոններ. արիշտա 
ուդոն. արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի. 
հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք). 
լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. 
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ. 
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ. 
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ. 
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր 
խոհարարական նպատակների համար. մրգային 
սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք). 
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք):

____________________

(210) 20201597
(220) 21.08.2020
(730) «Յանկար» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյավ 
15, բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. հիգիենիկ միջադիրներ կանանց 

համար:
____________________
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(210) 20201555
(220) 17.08.2020
(730) «Հայ զբոսավարների գիլդիա» ՀԿ, 0010 
Երևան, Հանրապետության 48, Ավանդական 
Երևան հյուրանոց, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. տեքստերի մշակում. ծառայու-

թյուններ հասարակական հարաբերությունների 
բնագավառում. գրասենյակային աշխատաններ 
(հաղորդագրությունների գրառում). ինտեր-
ակիվ գովազդ համակարգչային ցանցում.

դաս 38. համակարգչային տերմինալով 
իրագործվող կապ. համակարգչի միջոցով 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում. էլեկտրոնային նամակների 
հաղորդում. հաղորդակցության ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում. հեռա-
կոնֆերանսներ. շնորհավորական ացիկների 
առցանց փոխանցում.

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
միջնորդություն փոխադրումների դեպքում. 
ճանապարհորդությունների ամրագրում. 
տրանս պորտային միջոցի ամրագրում. 
ճանապարհի, երթուղու մասին տեղեկության 
տրամադրում:

դաս 41. զբոսավարի (գիդի) ծառայություն. 
մասնագիտական վերապատրաստում. գործ-
նական հմտությունների ուսուցում. մարզիչ-
ների, դասուսույցների ծառայություններ. 
լեռնային զբոսաշրջության իրականցում գիդի 
ուղեկցությամբ. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ. 
թարգմանիչների ծառայություններ. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
կոներանսների կազմակերպում. կրթության 
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրում. քննությունների անցկացում. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում. գիդա-
ժողովների կազմակերպում և անցկացում.
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում. տեքստերի խմբագրում. 

կրթական ոչ վիրտուալ ֆորում. գրքերի 
հրատարակում.

դաս 43. տեղերի ամրագրում հյուրա-
նոցներում.  տեղերի ամրագրում պան-
սիոններում:

____________________

(210) 20201516
(220) 12.08.2020
(730) «Դի Սի Էն» Թվային Հաղորդակցության 
Մասնագետների Համայնք  Հասարակական 
Կազմակերպություն, Շիրակի մարզ, Գյումրի, 
Արչագած 6-րդ թղմ., շ. 2, բն. 11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. ծառայություններ հասարակա-

կան հարաբերությունների բնագավառում. 
հասա րակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. լրատվամիջոցների հետ կապերի 
ծառայություններ. 

դաս 38. պոդքասթի հաղորդում.
դաս 41. սեմինարների կազմակերպում և 

անցկացում:
____________________

(210) 20201515
(220) 11.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր  Մինասյան Գագիկ 
Մինասի, Երևան 0012, Արաբկիր, Խաչատրյան 
27, բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. ցանցային, համակարգչային և 

անվտանգության սարքավորումների վաճառք:
____________________
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(210) 20201530
(220) 12.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նաիրա Հայրա-
պետյան Մերուժանի, Երևան, Նոր Նորքի 
զանգվ. 2, Մոլդովական 27, բն. 7/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն. քաղցրավենիք. 

խմորեղեն. կարկանդակներ. տորթեր:
____________________

(210) 20201551
(220) 14.08.2020
(730) «Կես գին» ՍՊԸ, 0054 Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ., շ. 28, բն. 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. քարեր սափրվելու համար (կապող 

միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ. համպար 
(պարֆյումերիա). պատրաստուկներ սպիտա-
կեղենին փայլ հաղորդելու համար. օսլա 
(ապրետուր). կարմիր կրոկուս ողորկման 
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները 
վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի 
համար. էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ. 
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. բերգամոտի յուղ. կավիճ 

սպիտակեցման համար. մաշկը սպիտակեցնող 
կոսմետիկական կրեմներ. պատրաստուկներ 
կաշվի գունաթափման համար. աղեր 
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
բուրավետ փայտանյութ. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար. բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակներով օգտա-
գործվողների. լաքեր եղունգների համար. 
միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոններ 
մազերի համար. մետաղների կարբիդներ 
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկա-
նյութեր).  եթերային յուղեր մայրու ծառից. 
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի 
քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. արհեստական թարթիչներ. 
թարթիչների տուշ՝ ներկ. պատրաստուկներ 
ողորկման համար. կոշիկների խնամքի 
միջոցներ. մոմեր կահույքի և հատակների 
փայլեցման համար. փայլ տվող պատ-
րաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի 
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ 
մանրահատակի համար. ողորկելու մոմեր. 
դերձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր 
զուգարանի ջրի համար. պահպանող բաղա-
դրություններ կաշվի համար (փայլեցնող). 
կորունդ (հղկանյութ). կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. մաքրող կավիճ. բծերը հանելու 
միջոցներ. կոսմետիկական մատիտներ. 
քսուքներ ողորկման համար. կոսմետիկական 
կրեմներ. լվացքի սոդա. մաքրելու համար. 
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար. 
մոմեր. կրեմներ կաշվի համար. լվացող 
միջոցներ. բացառությամբ արդյունաբերական 
և բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. լուծույթներ մաքրելու 
համար. ճարպազերծող միջոցներ. բացա-
ռությամբ արդյունաբերական նպատակ ների 
համար օգտագործվողների. պատրաստուկ ներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար. 
ատամնափոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. 
ալմաստի փոշի (հղկանյութ). կենցաղային 
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հակաստատիկներ. զմռնիտի թուղթ. 
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար. 
զմռնիտի կտորներ. պատրաստուկներ 
գունազերծման համար. պատրաստուկներ 
արծնուկը հեռացնելու համար. ժավելաջուր. 
նարդոսի ջուր. բուրավետ ջուր. հարդարանքի 
ջուր. օճառածառի կեղև լվացքի համար. 
զմռնիտ. դեպիլյատորներ. մազահեռացնող 
մոմ. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու համար. 
եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). եթերային 
յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). գրիմ. պատրաստուկներ 
մաքրելու համար. հիմքեր ծաղկային 
օծանելիքների համար. բաղադրություններ 
հոտավետ նյութերով ծխեցման համար 
(պարֆյումերիա). բուրավետիչներ ամոքահունց 
խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի համար 
(եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ. 
կոսմետիկական վազելին. գերանիոլ. յուղեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. ջրածնի 
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր. 
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր. որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. 
իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ կոսմե-
տիկական նպատակների համար. հարդարանքի 
կաթ. սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար. արդուզարդի միջոցներ. հեղուկներ 
ապակիների. այդ թվում՝ հողմապակիների. 
մաքրման համար. պատրաստուկներ 
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար. 
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ 
օծանելիքի արտադրության համար. 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար. 
մուշկ. չեզոքացնող միջոցներ մշտա-
գանգրացման համար. շամպուններ. օծանելիք. 
արհեստական եղունգներ. պատրաստուկներ 
եղունգների խնամքի համար. պատրաստուկներ 
պատի պաստառները մաքրելու համար. 
ողորկման թուղթ. ապակե հղկաթուղթ. 
պարֆյումերիային արտադրանք. կոսմե-
տիկական միջոցներ մաշկը խնամելու համար. 
օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. հղկաքարեր 
ողորկման համար. պեմզա (չեչաքար). 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ 

սափրվելու համար. հոտազերծող օճառներ. 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի 
բուրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով 
օճառներ հարդարանքի համար. սոդայի 
մոխրաջուր. մատիտներ հոնքերի համար. 
հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ. 
կոսմետիկական ներկանյութեր. բևեկնայուղ 
ճարպազերծման համար. տերպենթինի յուղ 
ճարպազերծման համար. տերպեններ (եթե-
րային յուղեր). հղկապաստառ. զմռնիտային 
պաստառ ապակե հղկանյութով. արդուզարդի 
միջոցներ քրտնելու դեմ (արդուզարդի 
պարագաներ). օճառներ քրտնելու դեմ. 
կիզելգուր ողորկման համար. հղկանյութեր. 
հղկանյութ. անուշադրի սպիրտ (լվացող. 
մաքրող միջոց). ալյումինային շիբեր 
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ 
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպե-
լիքների համար (եթերային յուղեր). կենցաղային 
քիմիական գունաբացող նյութեր սպիտակեղենի 
համար. աղեր վաննաների համար. 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ներկանյութեր մորուքի և 
բեղերի համար. կոսմետիկական պատրաս-
տուկներ նիհարելու համար. սոսինձներ 
արհեստական թարթիչների ամրացման 
համար. պատրաստուկներ ներկերը հեռաց նելու 
համար. հոտազերծիչներ մարդու կամ 
կենդանիների համար. դեկորատիվ փոխատիպ 
նկարներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կապակցող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. գունազրկող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզները մաքրելու համար. 
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար (ոչ 
բուժական խնամքի միջոցներ). կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզների 
ողորկման համար. կպչուն նյութեր կոսմե-
տիկական միջոցների համար. սափրվելու 
լոսյոններ. լաքեր մազերի համար. թարթիչների 
տուշ՝ ներկ. հոտավետ խառնուրդներ 
ծաղիկներից և խոտերից. աերոզոլներ բերանի 
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խոռոչի թարմացման համար. պատրաստուկներ 
չոր մաքրման համար. պատրաստուկներ 
մանրատախտակի վրայից մոմը հեռացնելու 
համար (մաքրող միջոցներ). սահումը կանխող 
մոմ հատակի համար. հեղուկներ հատակի 
համար. որոնք կանխում են սահելը. սեղմված 
օդով բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման 
համար. ժել ատամների սպիտակեցման համար. 
լվացող միջոցներով տոգորված ջնջոցներ 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ բույսերի 
տերևներին փայլ հաղորդելու համար. 
խնկաձողիկներ. խոնավակլանիչ նյութեր 
սպասք լվացող մեքենաների համար. օդի 
բուրավետիչներ. շերտիկներ շնչառությունը 
թարմացնելու համար. հոտազերծիչներ ընտանի 
կենդանիների համար. մաքրող միջոցներ 
անձնական հիգիենայի համար. ախտահանիչներ 
կամ հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ հալվե 
վերայով կոսմետիկական նպատակների 
համար. ժելեր մերսման համար. բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
փայլ շրթունքների համար. բալզամներ. 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. կպչուն 
պիտակներ եղունգների համար. արևա-
պաշտպան պատրաստուկներ. եթերային յուղեր 
ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական ներկանյութ). 
գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր շրթներկի 
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ 
բժշկական նպատակների համար. մազերի 
լավորակիչներ. պատրաստուկներ մազերն 
ուղղելու համար. դիմահարդարումը հեռացնող 
պատրաստուկներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
կոլագեններ (սոսնձանյութ) կոսմետիկական 
նպատակների համար. սպիտակեցնող 
շերտիկներ ատամների համար. սննդային 
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). բուսական 
կոսմետիկական պատրաստուկներ. ոչ բուժա-
կան մաքրող միջոցներ անձնական հիգիե նայի 
համար. բուսական էքստրակտներ կոսմե-
տիկական նպատակների համար. եղունգների 
լաքահանիչներ. մոմ հատակի համար. 
շամպուններ կենդանիների համար (ոչ 
բժշկական խնամքի միջոցներ). պատրաս-
տուկներ աչքերը լվանալու համար. ոչ բժշկական 
նպատակների համար. հեշտոցային լուծույթներ 
անձնական հիգիենայի կամ հոտազերծման 
համար. կենցաղային քիմիական պատրաս-

տուկներ մաքրելու համար. բույր տարածող 
հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող 
(գունազրկող) միջոցներ կենցաղային 
նպատակների համար. մերսման մոմեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ 
անձնական հիգիենայի համար. մաքրող 
միջոցներով տոգորված մանկական սրբիչներ. 
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). աչքի 
ժելային վիրակապեր կոսմետիկական նպա-
տակների համար. փայլփլուքներ եղունգների 
համար. միցելյար ջուր. մարմնի ներկեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
մարմնի հեղուկ լատեքսային ներկեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
ատամնամածուկ. դիմահարդարումը հեռացնող 
պատրաստուկներով տոգորված բամբակ. 
լվացքի անձեռոցիկներ գունաթափումը 
կանխելու համար. չորացնող հակաստատիկ 
անձեռոցիկներ.

դաս 7. լիսեռների միացքներ (մեքենաների). 
ապարատներ ացետիլենի մաքրման համար. 
կոնվերտերներ պողպատը հալելու համար. 
կպչուն ժապավեններ մատուցող սարքեր 
(մեքենաներ). օդավորող պոմպեր 
ակվարիումների համար. օդի խտարարներ. 
թափահարիչներ. գյուղատնտեսական մեքե-
նաներ. գյուղատնտեսական էլևատորներ. 
զտիչներ շարժիչներում հովացնող օդը մաքրելու 
համար. օդային գոլորշիարարներ. ապարատ-
ներ ճնշման տակ գարեջրի մատուցման համար. 
չափաբերման մեքենաներ. ճանապարհային 
գլդոններ. կարբյուրատորների սնիչներ. ներքին 
այրման շարժիչների վառոցքի սարքեր. 
փոփոխական հոսանքի գեներատորներ. 
փականներ (մեքենաների մասեր). մեքենա ների 
սռնիներ. ծնկաձև լիսեռներ. փոխ հաղորդիչ 
լիսեռներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. ամբարձիչներ, 
բացառությամբ դահուկայինների. ամբար-
ձիչներ (վերելակներ). խառնիչ մեքենաներ. 
ինքնայուղվող առանցքակալներ. գութաններ. 
շարժիչներ ինքնաթիռների համար. պատեր 
սպիտակեցնելու մեքենաներ. յուղման օղեր 
(մեքենաների մասեր). մխոցի օղեր. հաստատուն 
հոսանքի գեներատորների խոզանակներ. 
ճանապարհներն ավլող ինքնագնաց մեքե-
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նաներ. սղոցադազգահներ (մեքենաների 
մասեր). փոխակրիչների ժապավեններ. 
ժապավենային փոխակրիչներ. խնոցիներ. 
թմբկագլաններ (մեքենաների մասեր). 
մեքենաների պատյաններ. մեքենաների 
հենոցներ. աղացներ (մեքենաներ). կալսիչներ. 
քրքրիչ մեքենաներ. բետոնախառնիչներ (մեքե-
նաներ). յուղ պատրաստող մեքենաներ. 
հաստատուն հոսանքի գեներատորներ հեծա-
նիվների համար. միացման ձգաձողեր 
մեքենաների և շարժիչների համար. գնդիկավոր 
առանցքակալներ. բիտում արտադրելու 
մեքենաներ. հնձիչներ. խրձակապիչներ. կոճեր 
ջուլհակային մեքենաների համար. 
փայտամշակման հաստոցներ. ապարատներ 
գազավորված ըմպելիքների արտադրության 
համար. հյուսվածքապաստառներ պատրաստող 
մեքենաներ. չոր խոտի հակերը կապկպելու 
սարքեր. կեղտորսիչներ (մեքենաներ. դիզելային 
շարժիչների նախագործարկային տաքացման 
մոմեր. պարուրակահան հաստոցներ. 
լվացամեքենաներ. շշալցման մեքենաներ. շշերը 
լվալու մեքենաներ. գարեջուր եփելու 
մեքենաներ. ասեղնագործական մեքենաների 
կլոր քարգահներխոզանակներ (մեքենաների 
մասեր). բուլդոզերներ. միաշերեփ 
էքսկավատորներ. թործահաստոցներ. 
կաբեստաններ (բեռնաշարժ մեխանիզմներ). 
փոքր ավտոմատ խարիսխներ նավագնացության 
համար. մեքենաների փոկեր. պատյաններ 
(մեքենաների մասեր). շարվածքային 
մեքենաներ (տպագրություն). ներարկիչներ 
շարժիչների համար. կարբյուրատորներ. 
ասեղնավոր հավաքածուներ (սանդերքային 
մեքենաների մասեր). կտրոցներ (մեքենաների 
մասեր). պոլիգրաֆիական մամլամայրերի 
տուփեր (տպագրություն). խարամ, մոխիր 
մաղելու մեքենաներ. կաթնային զատիչներ. 
չորացնող մեքենաներ. յուղիչներ (մեքենաների 
մասեր). կենտրոնախուսակներ (մեքենաներ). 
կենտրոնախույս աղացներ. կենտրոնախույս 
պոմպեր. հատիկաբույսերի սերմերը 
թեփահանող մեքենաներ ֆրեզիչ հաստոցներ. 
առանցքակալային հենարաններ մեքենաների 
համար. կախոցներ (մեքենաների մասեր). 
ածխախոզանակներ (էլեկտրականություն). 
ածխային կոմբայններ. բեռնամբարձիչներ. 
բեռնաթափման հարթակներ. բեռնաթափման 

հարթակներ. հյուսող մեքենաների սայլակներ. 
խառատային հաստոցներ. գութանա խոփեր. 
պիտույքակազմեր մեքենաների շոգե-
կաթսաների համար. գինու մամլիչներ. 
սիգարետ պատրաստող մեքենաներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ճկող մեքենաներ. փականագործի էլեկտրական 
մկրատներ. էլեկտրական մկրատներ. դուրեր 
մեքենաների համար. հակադարձ կափույրներ 
(մեքենաների մասեր). մամլազտիչներ. մեքե-
նաների շոգեկաթսաները նստվածքից 
պաշտպանելու համար կոլեկտորներ. կարի 
մեքենաների ոտնակավոր շարժաբերներ. 
տպագրական շարվածքային մեքենաներ 
(լուսաշարող). ճնշակներ (մեքենաներ). 
տուրբաճնշակներ. գոլորշու խտարարներ 
(մեքենաների մասեր). խտացման տեղա-
կայանքներ. փոկանիվներ (մեքենաների 
մասեր). պնդացնող միացումներ (շարժիչների 
մասեր). կորդ պատրաստող մեքենաներ. 
տառաձուլիչ մեքենաներ. խուզի մեքենաներ. 
կտրիչ մեքենաներ. հոսանքի գեներատորներ. 
հորատման գլխիկներ (մեքենաների մասեր). 
հաստատուն հոսանքի գեներատորների 
շարժափոկեր. ամբարձիչների (վերելակների) 
փոկեր. կցակարման կարի մեքենաներ. օդային 
բարձիկով սարքեր բեռներ փոխադրելու 
համար. առանցքակալների ներդրակներ 
(մեքենաների մասեր). էլեկտրական դանակներ. 
ատամնաձողավոր ամբարձիկներ. մաղիչ 
կայանքներ. մաղեր. ամբարձիկներ (մեքե-
նաներ). կաշի մշակող մեքենաներ. շարժիչների 
գլանների գլխիկներ. կուլտիվատորներ 
(մեքենաներ). մեքենաների գլաններ. տպա-
գլաններ. գլոցահաստոնների գլանիկներ. 
տեսակավորիչ մեքենաներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. ինքնաբեռնաթափման 
բունկերներ (մեխանիկական). կտրող մեքե-
նաներ. օդազերծիչներ (գազազերծիչներ) 
սնուցող ջրի համար. ճիմահատիչներ. 
ճարպազերծման կայանքներ (մեքենաներ). 
մեկնասարքեր շարժիչների համար. ժանյակ 
հյուսող մեքենաներ. գոլորշու/յուղի տարան-
ջատիչներ. մանրատիչներ (փխրիչներ). 
ռեդուկցիոն կափույրներ (մեքենայի մասեր). 
մեխանիկական կարժառներ. կաշի կտրող, 
լրահղկող մեքենաներ. ցամաքուրդային 
մեքենաներ. հարդարիչ մեքենաներ. 
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հաստատուն հոսանքի գեներատորներ. 
կեղտաջրերի ցրցայտիչներ. ապարատներ 
գազավորված ջրերի արտադրության համար. 
խմելու ջրի հանքայնացման կայանքներ. 
ջրատաքացուցիչներ՝ որպես մեքենաների 
մասեր. փառահան մեքենաներ. պարուրա-
կահան հաստոցներ. կոթունազատիչներ 
(մեքենաներ). հատիկամաքրիչ մեքենաներ. 
արտարկիչներ. էլեկտրական գեներատորներ. 
ամբարձիչ սարքեր. դրոշմամամլիչներ. 
կցորդիչի ագույցներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. ներկման 
ապարատներ տպագրական մեքենաների 
համար. փաթաթող մեքենաներ. շարժա-
սանդուղքներ. պոմպեր (մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր). դրոշմակիչ մեքենաներ. 
դրոշմիչ մեքենաներ. պիտակավորիչ 
մեքենաներ. կորզանահաստոններ. էքսկա-
վատորներ. հանքահանման սարքեր. 
խոտաշրջիչներ. քարմաղներ (մեքենաներ կամ 
մեքենաների մասեր). հնձիչ մեքենաների 
դանակներ. դանակներ (մեքենաների մասեր). 
մանող մեքենաներ. ճախարակներ. զտիչ 
մեքենաներ. վերջնամշակման, վերամշակման 
մեքենաներ. կապիչներ (մեքենաների մասեր). 
կերամամլիչներ. ձուլամեքենաներ. գլանների 
մխոցներ. խցուկներ (մեքենաների մասեր). 
գազերի սեղմման, ներծծման և տեղափոխման 
օդափուք մեքենաներ. գազոնահնձիչներ 
(մեքենաներ). գուդրոնապատիչներ (մեքե-
նաներ). հատիկների սեղմման, ներծծման և 
տեղափոխման օդափուք մեքենաներ. յուղման 
տուփեր (մեքենաների մասեր). յուղային 
պոմպեր. ծալքավորիչ մեքենաներ դրոշմատպիչ 
մեքենաներ. փորագրման մեքենաներ. տանիքի 
կղմինդրներ կտրող մեքենաներ. մեքենաների 
ուղղորդիչներ. ծղոտահատ մեքենաներ. 
մսաղացներ (մեքենաներ). մանածագործական 
հաստոցների ազբափայտեր. տափաններ. 
ոռոգիչներ (մեքենաներ). հիդրավլիկական 
տուրբիններ. մետաղական թերթերի վրա 
տպագրման մեքենաներ. տպագրական 
տպաձևեր. տպագրական մեքենաներ. 
տպագրական մամլիչներ. տպագրության 
լիսեռներ մեքենաների համար. կաթ մշակող 
մեքենաներ. ծղոտահատ մեքենաների 
դանակներ. մանածագործական հաստոցների 

ազբիկներ. մեքենաներ սայրերը, կտրիչները 
սրելու համար. սղոցի շեղբեր (մեքենաների, 
հաստոցների մասեր). կտրիչների բռնիչներ 
(մեքենաների մասեր). գլոցահաստոններ. 
թթվածնային նիզակներ ջերմային հորատման 
համար (մեքենաներ). շուռտվիկներ 
(մեքենաների մասեր). ամանեղեն լվացող 
մեքենաներ. լվացման սարքեր. լվացքի 
մեքենաներ (սպիտակեղենի համար). 
տրանսպորտային միջոցները լվանալու 
կայանքներ. կանխավճարով աշխատող լվացքի 
մեքենաներ. ամբարձիչ կայանքներ. 
սպիտակեղենի մզիչ մեքենաներ. կոկման 
մեքենաներ. քարշային շարժիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
շոգեմեքենաներ. հաստոցներ. վառոցքի 
մագնետո. բեռնման – բեռնաթափման սարքեր. 
պոլիգրաֆիական ինքնադարսիչներ (թուղթ 
մատուցող հարմարանքներ). մուրճեր, կռաններ 
(մեքենաների մասեր). ցցահար մուրճեր. 
օդաճնշական մուրճեր. կռիչ մուրճեր, կռաններ 
(ոչ մեծ չափերի). բեռնասլաքներ (ամբարձիչ). 
շարժասարքեր, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. շարժահաղորդակներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր). 
ծխախոտ մշակելու մեքենաներ. խոհանոցային 
էլեկտրական ջարդիչներ. դիաֆրագմաներ, 
թաղանթներ պոմպերի համար. մետաղա-
մշակման հաստոցներ. մետաղամշակման 
հաստոցներ. ոլորող մեքենաներ. ջրաղացա-
քարեր. մանրիչ մեքենաներ. հորատներ 
լեռնագործական աշխատանքների համար. 
հանքաքար մշակելու մեքենաներ հանքաքար 
մշակելու սարքավորումներ. ալրաղաց 
մեքենաներ. խառնիչներ (մեքենաներ). հնձիչ 
մեքենաներ. հնձիչ-խրձակապիչներ. հացա-
հատիկահավաք կոմբայններ. վագոնա-
ամբարձիչներ. ռեակտիվ շարժիչներ, 
բացա ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
աղտոտումը կանխող սարքեր շարժիչների և 
մոտորների համար. շարժիչների մխոցներ. 
մեքենաների և շարժիչների արագության 
կարգավորիչներ. ձուլակաղապարներ (մեքե-
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նաների մասեր). կենցաղային աղացներ, 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. 
կաղապարման մեքենաներ. ազատ ընթացքի 
անիվներ, բացառությամբ ցամաքային 
փոխադրամիջոցների համար օգտա-
գործվողների. մաքոքներ (մեքենաների մասեր). 
էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր մաքրելու 
համար. ներծծող սարքավորումներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. շրջակարող 
մեքենաներ. ձեռքի գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. կտրող գործիքներ 
(մեքենաների մասեր). մեքենաների, 
հաստոցների կտրող գործիքների բռնիչներ. 
պահածոների էլեկտրական բացիչներ. հաց 
կտրող մեքենաներ. առանցքակալատուփեր 
լիսեռների վզիկների համար (մեքենաների 
մասեր). փոխհաղորդիչ լիսեռների 
առանցքակալներ. թուղթ արտադրելու 
մեքենաներ. փայլարդիչներ (գլոցիչներ). 
փաթեթավորման մեքենաներ. խմորահունցիչ 
մեքենաներ. մակարոնեղեն արտադրելու 
էլեկտրական մեքենաներ. ներկման մեքենաներ. 
ներկափոշեցրիչներ. հորատող մեքենաներ. 
ձեռքի էլեկտրական գայլիկոնիչներ. 
քարամշակման հաստոցներ. մխոցներ 
(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). 
տպարանային մամլիչներ. պնևմա-
փոխակրիչներ. ծակատիչ մամլիչների 
մամլամատներ. դակիչ մեքենաներ. պղպեղի 
աղացներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների. ողորկման էլեկտրական 
մեքենաներ և սարքեր. պոմպեր (մեքենաներ). 
օդային ճնշակներ (տեղակայանքներ 
ավտոտնակների համար). պոմպեր ջեռուցման 
տեղակայանքների համար. վակուումային 
պոմպեր (մեքենաներ). կամրջաձև 
ամբարձիչներ. փոկանիվների շփափոկեր. 
էլեկտրամեխանիկական սարքեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մամլիչներ 
(արդյունաբերական մեքենաներ), ճնշման 
կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր). ճնշման 
փականներ (մեքենաների մասեր). պուդլինգ-
ման (երկաթի ստացման) մեքենաներ. 
շոգեզատիչներ. ռանդիչ հաստոցներ. ռելսեր 
տեղադրելու մեքենաներ. քերաթափող 
մեքենաների ատամներ. մեխանիկական 
փոցխեր. խավավորման մեքենաներ. 
հղկահաստոցներ. կազմարարական արդյունա-

բերական մեքենաներ և սարքեր. արդուկիչ 
մեքենաներ. լցակարման մեքենաներ. 
զսպանակներ (մեքենաների մասեր). 
էլեկտրական սարքեր վարագույրները 
տեղաշարժելու համար. գամիչ մեքենաներ. 
ամբարձիչներ (մեքենաների կամ շարժիչների 
մասեր). ռոտացիոն տպագրական մեքենաներ. 
մեքենաների ատամնավոր մեխանիզմներ. 
մեքենաների անիվներ. մեքենաների 
թափանիվներ. անվիկավոր առանցքակալներ. 
առանցքակալի զատիչներ (գնդիկների 
բռնիչներ). ճանապարհաշինական մեքենաներ. 
սղոցներ (մեքենաներ). հանքային մեքենաներ. 
շարժիչների շարժափոկեր. քաղհանիչ 
մեքենաներ. կոկման մեքենաներ. նրբերշիկ 
պատրաստող մեքենաներ. արդյունաբերական 
հերմետիկացնող մեքենաներ. սերմնացան ներ 
(մեքենաներ). էլեկտրաեռակցման ագրե-
գատներ. օդափուքսեր (մեքենայի մասեր). 
դարբնոցի փուքսեր. կոշիկի կաղապարներ 
(մեքենաների մասեր). լցամեքենաներ. 
ստատորներ (մեքենաների մասեր). ստերեոտիպ 
պատրաստող մեքենաներ. շաքար արտադրելու 
մեքենաներ. գերտաքացիչներ. մղիչներ. 
մեքենաների սեղաններ. հենոցների գոգնոցներ 
(մեքենաների մասեր). ներկիչ մեքենաներ. գզիչ 
մեքենաներ. հաստոցների հենոցներ 
(մեքենաների մասեր). դարձյակներ (մեքե-
նաների մասեր). կթի մեքենաներ. կթի 
մեքենաների բաժակներ. մեքենաների շարժա-
հաղորդակներ. օդաճնշական կայանքներ 
խողովակաշարերի համար. փոխակրիչներ 
(մեքենաներ). հյուսվածապատման մեքենաներ. 
կարապիկներ (վերհան մեքենա). հյուսող 
մեքենաներ. տուրբիններ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. մեխանիկական 
թմբկագլաններ ճկուն փողրակների համար. 
դեկելներ (տպագրական մեքենաների մասեր). 
դեկելներ (տպագրական մեքենաների մասեր). 
տպագրական մեքենաներ. քամհարներ. 
շարժիչներ օդային բարձերով տրանսպորտային 
միջոցների համար. շարժիչների օդափոխիչներ. 
ապակի մշակող մեքենաներ. մեքենաներ 
երկաթուղիների շինարարության համար. 
ապարատներ ռետինացման (վուլկանացման) 
համար. կցորդիչներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
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համար նախատեսվածների. շարժիչներ թռչող 
ապարատների համար. հեսանահաստոցներ. 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. հեսանա-
սկավառակներ (մեքենաների մասեր) 
հղկասկավառակներ (մեքենաների մասեր). 
գարեջրի մատուցման պոմպեր. օդաճնշական 
շարժիչներ. օդաճնշական մեքենաներ. օդային 
պոմպեր. ներքին այրման շարժիչների վառոցքի 
մոմեր. մեղմիչների մխոցներ (մեքենաների 
մասեր). հակաշփական առանցքակալներ 
մեքենաների համար. փորիչներ (մեքենաներ). 
օդ արտածծող սարքեր. շարժիչների 
վառելիքային խնայարարներ. նավային 
շարժիչներ. նավակային մոտորներ. քրքրիչ 
էլեկտրական մեքենաներ. պատճենիչներ 
(մեքենաներ). արգելակային մակադրակներ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. արգելակի 
կալուններ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. արգելակման հատվածա-
մասեր, բացառությամբ տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. կոճեր 
(մեքենաների մասեր) հենքակոճեր (մեքենաների 
մասեր). փոխանցման տուփեր, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. շշերը խցաններով 
փակող մեքենաներ. շշերի կափարիչները 
փակող մեքենաներ. մեքենաներ շշերը 
հերմետիկացնելու համար. էլեկտրա-
շարժաբերով խոզանակներ (մեքենաների 
մասեր). աղբի, թափոնների մանրացման 
մեքենաներ. սրճաղացներ, բացառությամբ 
ձեռքի սրճաղացների. շոգեկաթսաների 
ծխնելույզներ. մեքենաներ հողային 
աշխատանքների համար. աղբի, թափոնների 
խտացման մեքենաներ. մանրատիչներ 
(մեքենաներ) արդյունաբերական նպատակների 
համար. բրուտի բոլորակներ (սկավառակներ). 
ավտոմատ մանիպուլյատորներ (մեքենաներ). 
արդյունաբերական ռոբոտներ. էլեկտրա-
մեխանիկական սարքեր սննդամթերք 
պատրաստելու համար. զտիչ մեքենաների 
փոխարինովի տարրեր. շարժաբերի շղթաներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
պտտման մոմենտի կերպափոխիչներ, 

բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր տային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
փոխհաղորդման շղթաներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. գայլիկոնի 
կապիչներ (մեքենաների մասեր). 
շոգեմեքենաների կաթսաներ. մեքենաների 
կաթսաների սնիչներ. կենդանիների խուզի 
մեքենաներ. շարժիչներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. մեքենաների կամ 
շարժիչների կառավարման մալուխներ. սարքեր 
մեքենաների և շարժիչների կառավարման 
համար. պոլիգրաֆիական մամլամայրեր. 
սառնարանային ճնշակներ. արտահեղման 
ծորակներ (ջրազատիչներ). կարի մեքենաներ. 
շարժիչների օդափոխիչների շարժափոկեր. 
ինկուբատորներ ձվերի համար. ատամնավոր 
փոխանցիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների. էմուլսացման կենցաղային 
էլեկտրական խառնիչներ. խոհանոցային 
էլեկտրական մեքենաներ. շարժիչների գլաններ. 
նվազեցնող ռեդուկցիոն փոխան-
ցիչներ,բացառությամբ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար 
նախա տեսվածների. բաժանիչ սարքեր. 
գայլիկոնիչ գլխիկներ (մեքենաների մասեր). 
ջերմափոխանակիչներ (մեքենաների մասեր). 
արտանետումային համակարգեր շարժիչների 
համար. էլեկտրաշարժիչներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. կռունկներ 
(ամբարձիչ և բեռնամբարձ մեխանիզմներ). 
բանջարեղեն և միրգ մաքրելու մեքենաներ. 
մեքենաներ բանջարեղեն տրորելու համար. 
մածկաարտամղիչ օդաճնշական ատրճա-
նակներ. զտիչներ՝ որպես մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր. գութանավոր առվա-
փորիչներ (գութաններ). կենցաղային 
էլեկտրական հարիչներ. կենցաղային էլեկտրա-
կան հյութամզիչներ. հիդրավլիկական 
շարժիչներ. լողացող կամ ցամաքային 
հորատման աշտարակներ. ներքին այրման 
շարժիչների վառելիքի կերպափոխիչներ. 
շարժիչների (հովացման) ռադիատորներ. 
շոգեկաթսաների խողովակներ (մեքենաների 
մասեր). հիդրավլիկ վերահսկում մեքենաների, 
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մոտորների և շարժիչների համար. մեքենաների, 
շարժիչների և մոտորների պնևմակառավարում. 
մոտորների և շարժիչների քարտերներ. 
խոհանոցային էլեկտրական պրոցեսորներ. 
սոսնձապատիչ էլեկտրական ատրճանակներ. 
ատրճանակներ (գործիքներ պայթուցիկ 
նյութերի օգտագործմամբ). ձկնորսական 
ցանցերը դուրս քաշելու մեքենաներ. 
համապիտանի հոդակապեր (կարդանային 
հոդակապեր). դյուրակիր շոգեփայլարդիչներ 
(շոգեգլոցիչներ) գործվածքների համար. 
գորգամաքրման էլեկտրական մեքենաներ և 
սարքեր. արտանետման գազերի կատալիզային 
կերպափոխիչներ. վակուումային զտման 
կենտրոնական կայանքներ. շղթայական 
սղոցներ. շոգեզտման հարմարանքներ. 
գազային կտրոցներ. փոշու արտածծման 
կայանքներ (զտիչ հարմարանքներ). փոշու 
հեռացման կայանքներ (զտիչ կայանքներ). 
էլեկտրամուրճեր. էլեկտրամեխանիկական 
մեքենաներ քիմիական արդյունաբերության 
համար. բեռնամբարձիչ շղթաներ (մեքենաների 
մասեր). վթարային սնման գեներատորներ. 
ընդարձակման բաքեր (մեքենաների մասեր). 
ապակեկտրիչ ալմաստներ (մեքենաների 
մասեր). բարձր ճնշման տակ զտման 
ապարատներ. մեքենաներ մանածագործա կան 
արդյունաբերության համար հաստոցներ 
մանածագործական արդյունաբերության 
համար. արտանետման կարճախողովակ ներ 
շարժիչների համար. նավթազտման 
մեքենաներ. մեքենաներ փաթեթավորման 
համար. էլեկտրահատակափայլիչներ. էլեկ-
տրական սարքեր կոշիկները մաքրելու համար. 
ձյունամաքրիչներ. գազաեռակցման ապա-
րատներ. գազաեռակցման հրածորաններ. 
գազային զոդիչներ. փոշեկուլների գլխադիրներ 
հոտավետ և ախտահանող նյութեր ցրցողելու 
համար. փոշեկուլների ճկափողեր. փոշեկուլներ. 
թրթռամեքենաներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. էլեկտրական սարքեր և 
հարմարանքներ մոմով փայլեցնելու համար. 
թենիսի ձեռնաթիակների լարերը ձգելու 
մեքենաներ. հեծանիվներ հավաքելու 
հաստոցներ. մեքենայացված կուլտիվատոր ներ. 
ներկի փոշարարներ (մեքենաներ). հիդրավ-
լիկական սարքեր դռները բացելու համար. 
մոտոցիկլետների ոտքի մեկնասարքի լծակներ. 

մեքենայացված կերաբաշխիչներ անասունների 
համար. շարժվող հետիոտնային ուղիներ 
(մայթեր). խլարարներ շարժիչների համար. 
օդաճնշական սարքեր դռները բացելու համար. 
փոշեկուլների պարկեր. գազային զոդայրոցներ. 
հողմային տուրբիններ. արգելակի ճնշիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
էլեկտրոդներ եռակցման մեքենաների համար. 
ապարատներ էլեկտրազոդման համար. 
զոդման էլետրական ապարատներ. էլեկ-
տրական զոդիչներ. ապարատներ էլեկտրա-
աղեղային զոդման համար. ապարատներ 
էլեկտրաաղեղային հատման համար. զոդա-
լամպեր. խաղողի մամլիչներ. օդամուղ 
մեքենաներ. մեքենաներ գալվանապլաստիկայի 
համար. գալվանացման մեքենաներ. առևտրի 
ավտոմատներ. դռները փակելու էլեկտրական 
սարքեր. էլեկտրական սարքեր դռները բացելու 
համար. կառավարման սարքեր վերելակների 
համար. էլեկտրական ապարատներ 
պլաստմասսայե փաթեթավորումների զոդման 
համար. վառելիք բաշխող պոմպեր 
տեխնիկական սպասարկման կայանների 
համար. ավտոմատ կարգավորվող վառելիքային 
պոմպեր. պլաստմասսա վերամշակելու 
մեքենաներ. էլեկտրական սարքեր պատու-
հանները բացելու համար. էլեկտրական սարքեր 
պատուհանները փակելու համար. հիդրավ-
լիկական սարքեր պատուհանները բացելու 
համար. հիդրավլիկական սարքեր պատու-
հանները փակելու համար. օդաճնշական 
սարքեր պատուհանները բացելու համար. 
օդաճնշական սարքեր պատուհանները փակելու 
համար. դռները փակելու հիդրավլիկական 
սարքեր. դռները փակելու օդաճնշական 
սարքեր. օդաճնշական գլաններ. խոհանոցային 
էլեկտրական աղացներ(մանրատիչներ). 
3D-տպիչներ. մեքենաներ մաղելու համար. 
շարժիչների հենարաններ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. էլեկտրական 
մեխահանիչներ. փոշեկուլների խոզանակներ. 
դահուկների եզրակները սրելու էլեկտրական 
գործիքներ Էլեկտրական եզրակահատներ. 
մանրատող, ջարդող մեքենաներ. տոփանման 
մեքենաներ. ներծծող ծայրափողակներ 
փոշեկուլների համար. խողովակներ մաքրելու 
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քերակներ. էլեկտրական հյութամզիչներ. 
էլեկտրական պտուտակադարձիչներ. կառա-
վարման լծակներ՝ որպես մեքենայի մասեր, 
բացի խաղային մեքենաների համար 
նախատեսվածներից. բաշխիչ լիսեռներ 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր 
շինարարական թրթուրավոր մեքենաների 
համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր 
բեռնման-բեռնաթափման թրթուրավոր մեքե-
նաների և ապարատների համար. ռետինե 
թրթուրներ՝ որպես մասեր գյուղատնտեսական 
թրթուրավոր մեքենաների համար. ռետինե 
թրթուրներ՝ որպես մասեր հանքարդյունա-
բերական թրթուրավոր մեքենաների համար. 
ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր ձյուն մաքրող 
թրթուրավոր մեքենաների համար. յուղերի 
թափոնների օդաճնշական սարքեր. պոմպեր 
հակահոսանք ստեղծելու համար. գրիչներ 3D 
տպագրման համար. հողամշակման մեքենաներ 
գյուղատնտեսական նպատակների համար. 
պարուրաձև էլեկտրական բանջարա-
կտրատիչներ. ջրածին բաշխող պոմպեր 
տեխնիկական սպասարկման կայանների 
համար. թանաքային տպագրական մեքենաներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
գոլորշիով hատակամաքրիչներ. ռոբոտային 
էքզոկմախքների կոստյումներ. բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող ների. 
շարժական կռունկներ. նավթի արդյունա-
հանման պահեստավորման և բեռնաթափման 
լողացող կայանքներ.

դաս 8. հղկիչ գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). հեսանաքարեր. նրբախարտոց-
ներ. ածելիներ սրելու կաշվե փոկեր. բզեր 
(մախաթներ). կտրելիս օգտագործվող կալիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). անցքակոկիչներ. անցքա-
կոկիչների կցորդիչներ. ներպարուրակիչ 
շաղափիչների երկարիչներ. մածկաթիակներ 
գունադանակներ (գույները խառնելու). 
մածկաթիակներ (ձեռքի գործիքներ). կաս-
տետներ. գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի 
գործիքների մասեր). անկյունաչափական 
սարքեր (ձեռքի գործիքներ). հարմարանքներ 
կենդանիների կաշին քերթելու համար. 
պարուրահաններ. աղեղնաձև սղոցներ. սառը 
զենք. ձեռքի մեխահան գործիքներ. ձեռքի 
ամբարձիկներ. սվինաձողեր. մորուք խուզելու 

մեքենաներ. ձեռքով կառավարվող ձեռքի 
գայլիկոնիչներ. դուրեր. կացիններ ակոսներ, 
բնիկներ փորելու համար. անասուններին 
խարանելու գործիքներ. անասուններին 
խուզելու դանակներ. մեծամեխի կեռեր (ձեռքի 
գործիքներ). քարտաշի դուրեր. սրոցաքարեր. 
գամիչ մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). 
մակերևույթները մաքրելու կտրոցներ (ձեռքի 
գործիքներ). մկրատներ. նրբունելիներ. 
փորագրելու կտրիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
քլունգներ. խծուծման դուրեր. գրչահատ 
դանակներ. քարի հետ աշխատելու մուրճեր. 
նրբասղոցներ. քերադանակներ. երիթակների 
անցքահատներ. արդուկման մուրճեր (ձեռքի 
գործիքներ). տոփաններ (ձեռքի գործիքներ). 
որսորդական դանակներ. ձեռքի սղոցների, 
մետաղասղոցների շրջանակներ. սղոցներ 
(ձեռքի գործիքներ). կոշիկի կաղապարներ 
(ձեռքով կարելու համար). ունելիներ մազերը 
գանգրացնելու համար. սեղանի սպասք 
(դանակներ, պատառաքաղներ և գդալներ). 
թանձր նյութերը կտրելու մկրատներ 
փականագործի մկրատներ. կտրող ժապա-
վեններ. ծակատիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
պտուտակամերի բանալիներ (ձեռքի 
գործիքներ). պտուտակաբանալիներ (ձեռքի 
գործիքներ). արգելանիվներ (ձեռքի գործիքներ). 
արտապարուրակիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
գչիր (հորատ). հեսանների բռնիչներ. կացիններ. 
սեղանի պատառաքաղներ. ռանդաներ. ձեռքի 
շարժակով ձեռքի գործիքներ. բանջարա-
կտրատիչներ. եղունգների ունելիներ. 
խողովակահատիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
կտրող գործիքներ. կտրիչ-դանակներ. 
դանակավոր իրեր. պտղահավաքիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). գդալներ. շերեփներ (ձեռքի 
գործիքներ). ածելիներ սրելու փոկեր. գրունտը 
խտացնելու համար տոփաններ (ձեռքի 
գործիքներ). դրոշմման գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). ֆրեզավոր կտրիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). թիակներ (այգեգործություն) 
գոգաթիակներ (այգեգործություն). ծեփիչներ. 
բույսերի վնասատուներին ոչնչացնելու ձեռքի 
սարքեր. ապակի կտրելու ալմաստներ (ձեռքի 
գործիքների մասեր). լայնակոկման գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). սրոցաքարեր. սրելու 
գործիքներ. սայրեր սրելու գործիքներ. 
գայլիկոնիչներ. թեփուկները հեռացնելու 
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դանակներ. խոշոր մոլախոտերի կուլտիվա-
տորներ (ձեռքի գործիքներ). էտոցներ. այգե-
գործական կոր մկրատներ. պատվաստման 
դանակներ. թփահատներ (գործիք). ծլեպները 
հեռացնելու ունելիներ. մազազերծման 
նրբունելիներ. ծովային ճոպանաքանդիչներ. 
հորատներ ատաղձագործական աշխա-
տանքների համար. դրոշմատպման սարքեր 
(ձեռքի գործիքներ). գործիքների հավաքա-
կազմեր ոտնահարդարման համար. ածելիների 
պատյաններ. խոռոչների գայլիկոններ 
(շաղափներ) (ձեռքի գործիքների մասեր). 
փոցխեր (ձեռքի գործիքներ). թիեր (ձեռքի 
գործիքներ). բահեր (ձեռքի գործիքներ). էտելու 
մկրատներ. գերանդիներ. գերանդիների 
օղակներ. սրոցաքարեր գերանդիների համար. 
արդուկներ (ոչ էլեկտրական, ձեռքի գործիքներ). 
նախշառանդաների սայրեր. մատնեքահանման 
դանակներ. գործվածքները ծալքավորելու 
հարմարանքներ. տավրեր. գչրակ (ձեռքի 
գործիքներ). սառը զենքերի պատյաններ. 
մազերը գանգրացնող ձեռքի ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. գազոնահնձիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). սառցատապարներ. կիսակլոր 
դուրեր (ձեռքի գործիքներ). ոստիկանական 
մահակներ. փորագրական ասեղներ. պայտելու 
դանակներ. բանջարեղեն մաքրելու դանակներ. 
փոխպատվաստման դանակներ (ձեռքի 
գործիքներ). եզրակոսահաններ. բանջարեղեն 
կտրատելու հարմարանքներ. սակրեր 
(տապարներ). կտրատելու հարմարանքներ. 
կացնիկներ (ձեռքի գործիքներ). որսատեգեր 
(հարպուններ). ուրագներ (գործիքներ). 
քաղհանիչներ. ոստրեներ բացելու գործիքներ. 
միջատասպան նյութերի փոշեցիրներ (ձեռքի 
գործիքներ). ձեռքով կառավարվող այգե-
բանջարանոցային գույք. պատվաստի 
դանակներ. ագույցներ ատաղձագործական 
կամ տակառագործական աշխատանքների 
համար. ածելիների սայրեր. սայրեր (ձեռքի 
գործիքներ). շեղբեր (զենքեր). մաչետե. թակեր 
(ձեռքի գործիքներ). մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). 
կռաններ. քարտաշի մուրճեր. հատիչներ. 
մետաղական ժապավենները ձգելու սարքեր 
(ձեռքի գործիք). անվիկավոր դանակներ (ձեռքի 
գործիքներ). դրամահավաք հարմարանքներ. 
սանդեր տրորելու համար (ձեռքի գործիքներ). 
պատրույգները կտրելու մկրատներ. պիտոյա-

տուփեր սափրվելու պարագաների համար. 
համարներ փորագրելու գործիքներ. եղունգների 
սղոցիկներ. պահածոյի ոչ էլեկտրական 
դանակներ. որսատեգեր (հարպուններ) 
ձկնորսության համար. բրիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). թակեր (ձեռքի գործիքներ). 
ատրճանակներ (ձեռքի գործիքներ). կետա-
նշիչներ (ձեռքի գործիքներ). ձուլաշերեփներ 
(ձեռքի գործիքներ). ռանդաների սայրեր. 
խոշորաքարթ խարտոցներ (թորբու, տովրիկ) 
(ձեռքի գործիքներ). էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական ածելիներ. անցքահատներ. վառքի 
կրակխառնիչներ. գամիչ գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). կարճ կոթով գերանդիներ. 
եղաններ (ձեռքի գործիքներ) փոցխեր (ձեռքի 
գործիքներ). քաղհանիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
սղոցների շրջանակներ. գզող հարմարանքներ 
(ձեռքի գործիքներ). այգեգործական կոր 
դանակներ. մանգաղներ. հեղուկների 
պարզվածքազատման գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). կտրող առարկաներ (ձեռքի 
գործիքներ). ներպարուրակիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). հորատներ (ձեռքի գործիքներ). ոչ 
էլեկտրական պտուտակահաններ. դուրեր 
(ձեռքի գործիքներ). փոխովի ծայրեր (ձեռքի 
գործիքներ). խողովակներ կտրելու գործիքներ. 
շաղափիչներ. ձեռքով կառավարվող գյուղա-
տնտեսական գործիքներ. հեսանա-
սկավառակներ (ձեռքի գործիքներ). 
միջատա սպան նյութերի ցրցայտիչներ. ճաշի 
արծաթե սպասք (դանակներ, պատառաքաղներ 
և գդալներ). փորիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
դանակներ. աքցաններ ունելիներ. աքցաններ 
(ունելիներ). սուսերներ. սրեր, թրեր. ցցահար 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). տոմսերի 
դակիչներ. եղունգների էլեկտրական 
սղոցիկներ. եղունգները ողորկելու էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
գայլիկոնի կապիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
անձնական օգտագործման էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական մեքենաներ մազերը խուզելու 
համար. գյուղատնտեսական եղաններ (ձեռքի 
գործիքներ). եղունգներ կտրելու էլեկտրական և 
ոչ էլեկտրական գործիքներ. կենդանիներին 
խուզելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
խուզելու դանակներ (ձեռքի գործիքներ). 
արդուկներ. զմռնիտե սկավառակներ. խար-
տոցներ (գործիքներ). անցքահան աքցաններ 
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(ձեռքի գործիքներ). մամլամատներ (ձեռքի 
գործիքներ). կտրող գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). գործիքների հավաքակազմեր 
մատնահարդարման համար. ձեռքի 
ատրճանակներ մածիկներն արտաճզմելու 
համար. քաղհանիչներ խաղողի այգիները 
մշակելու համար (ձեռքի գործիքներ). քերակներ 
(ձեռքի գործիքներ). մսաղացներ (ձեռքի 
գործիքներ). քերաններ (ձեռքի գործիքներ). 
ականջ դակելու գործիքներ. մազազրկման 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
էլեկտրական գործիքների հավաքակազմեր 
մատնահարդարման համար. մամլակներ. 
ձեռքի պոմպեր. դաշույններ. ձեռքի գործիքների 
կալիչ գոտիներ. պանիր կտրելու ոչ էլեկտրական 
դանակներ. պիցա կտրելու ոչ էլեկտրական 
դանակներ. լինգեր. ձու կտրելու ոչ էլեկտրական 
դանակներ. նրբունելիներ թարթիչները ոլորելու 
համար. թեք (անկյան տակ) եզրակտրման 
ձեռքի գործիքներ. փոցխեր գոլֆի արահետները 
խնամելու համար. ապարատներ դաջվածքի 
համար. զմռնիտե խարտոցներ. ձգովի 
մետաղալար (ձեռքի գործիքներ). մեկուսիչ 
հանելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
էջատման մամլակներ (ձեռքի գործիքներ). ոչ 
էլեկտրական ատրճանակներ ճեղքերը փակելու 
համար. մետաղալարերը ձգելու սարքեր (ձեռքի 
գործիքներ). դանակներ ստեղծագործական 
ժամանցի համար (հերձադանակներ). ձեռքով 
կառավարվող օդային պոմպեր. խեցեղեն 
դանակներ. ստվարաթղթից զմռնիտե 
սղոցիկներ. ձեռքի գործիքներ դահուկների 
եզրակները սրելու համար եզրակներ հատելու 
ձեռքի գործիքներ. դաջվածք անելու ասեղներ. 
մածկիչներ նկարիչների համար. դուրեր 
քանդակագործների համար. սեղանի 
պլաստմասսայե գդալներ, պատառաքաղներ և 
դանակներ. սեղանի մանկական գդալներ, 
պատառաքաղներ և դանակներ. քերակներ 
դահուկների համար. ձեռքով կառավարվող 
ձեռքի գործիքների կոթեր. դանակների կոթեր. 
գերանդիների մետաղական կոթեր. ձեռքով 
կառավարվող պարուրաձև բանջարա-
կտրատիչներ. բանջարամաքրիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). բանջարամաքրիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). մազ հյուսող էլեկտրական 
գործիքներ. ներկեր խառնելու փայտիկներ. 
գինու շշի փայլաթիթեղը կտրող ձեռքի 

գործիքներ. միրգ կտրող դանակներ. մրգի 
միջուկը հանելու դանակներ. խոհանոցային 
մանդոլիններ. ճանկեր մսի համար. 
մանրէազերծված գործիքներ մարմնի պիրսինգի 
համար. մազահեռացման լազերային սարքեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. վթարային մուրճեր. 
բանջարեղենի դանակներ. կտրատելու 
պատառաքաղներ. կտրատող դանակներ. 

դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ 
ոռոգման համար. ջերմային կուտակիչներ. 
ացետիլենային այրոցներ. ացետիլենային 
գեներատորներ. ացետիլենային լամպեր. 
օդաքաշ թասակներ. լուսավորող համակարգեր 
թռչող ապարատների համար. խուղակային 
վառարաններ. ապարատներ օդի հոտա-
զերծման համար. սարքվածքներ օդի սառեցման 
համար. զտիչներ օդի լավորակման համար. 
օդաջեռուցիչներ. օդային չորուցիչներ. օդի 
լավորակման տեղակայանքներ. օդի զտման 
տեղակայանքներ. տաք օդով աշխատող 
ջեռուցման սարքեր. սարքավորանք տաք օդով 
բաղնիքների համար. շփական բռնկորդներ 
գազային վառիչների համար. շփական 
բռնկորդներ գազային վառիչների համար. 
վառիչներ. լամպանոթներ. էլեկտրական 
լամպերի անոթներ. աղեղային լամպեր. 
էլեկտրական լամպեր. հիմնակմախքներ 
վառարանների համար. սառնապահարաններ. 
լապտերներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ցոլալապտերներ մեքենաների համար. 
սառեցնող բաքեր վառարանների համար. 
վաննաներ. նստելու վաննաներ. շարժական 
խցիկներ թուրքական բաղնիքների համար. 
սարքավորանք լոգարանների համար. 
ջեռուցիչներ վաննաների համար. սանիտարա-
տեխնիկական տեղակայանքներ լոգարանների 
համար. լուսատուներ. լուսավորման լապ-
տերներ. լամպերի կոթառներ. շիկարանային 
այրոցներ. այրոցներ լամպերի համար. 
լապտերներ հեծանիվների համար. բիդե. 
ջրաջեռուցիչներ, բացառությամբ մեքենայի 
մասերի. թրծման վառարաններ. ջրածորաններ. 
խցաններ ռադիատորների համար. գրպանի 
էլեկտրական լապտերներ . ջրատաքացուցիչներ. 
վառարաններ հացաբուլկեղենի համար. 
հակացրցողիչ գլխադիրներ ծորակների համար. 
հարմարանքներ շամփուրները շրջելու համար. 
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շամփուրներ. լաբորատորիայի այրոցներ. 
ջահավոր տեղակայանքներ նավթարդյունա-
բերության համար. այրոցներ. այրոցներ 
մանրէների ոչնչացման համար. կաթսաներ 
լվացքատների համար. շարժական 
զուգարաններ. օդափոխիչներ (օդի 
լավորակում). սուրճ բովելու ապարատներ. 
օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). խողովակ-
ների և խողովակաշարերի ծորակներ. 
ջերմության վերականգնիչներ. հրահեստ 
աղյուսա  պատվածքներ վառարանների համար. 
լամպեր տրանսպորտային միջոցների 
շրջադարձի ցուցիչների համար. ածխային 
էլեկտրոդներ աղեղային լամպերի համար. 
ջեռուցման տեղակայանքներ. սարքավորանք 
վառարանները բեռնելու համար. լվացման 
բաքեր զուգարանների համար. եռացրած ջրով 
աշխատող ջեռուցման տեղակայանքներ. 
ջեռուցման կաթսաներ. ջեռուցման կաթսաների 
խողովակներ. օդորակիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ջեռուցման-տաքացման 
սարքեր, որոնք աշխատում են պինդ, հեղուկ և 
գազային վառելիքով. ջեռուցման տեղա-
կայանքներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ջեռուցման էլեկտրական սարքեր. 
կենտրոնական ջեռուցման ռադիատորներ. 
խոնավարարներ կենտրոնական ջեռուցման 
ռադիատորների համար. ջեռուցիչ տարրեր. 
ջեռուցիչներ արդուկների համար. էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական ջերմակներ ոտքերի 
համար. էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերը 
տաքացնելու համար. կերակուրներ տաքաց-
նելու հարմարանքներ. ընկղմվող ջեռուցիչներ. 
լամպի ապակիներ. լամպերի խողովակներ. 
ծխնելույզների ծխանցքեր. ծխանցքերի 
սահափականներ. չորուցիչներ մազերի համար. 
ջրի բաշխման տեղակայանքներ. չորացման 
ապարատներ. օդորակիչներ. սարքեր սոսինձը 
տաքացնելու համար. թորման սյուներ. 
խողովակներ (սանիտարատեխնիկական 
համա կարգերի մասեր). ջրմուղի տեղա-
կայանքներ. զուգարաններ. սառցարանային 
ապարատներ. էլեկտրական սպասք կերակուր 
պատրաստելու համար. խոհանոցային 
սալօջախներ. սարքեր և տեղակայանքներ 
սննդամթերքի ջերմային մշակման համար. 
էլեկտրական գազապարպիչ խողովակներ 
լուսավորման համար. հակասառցապատիչ ներ 

տրանսպորտային միջոցների համար. ապա-
րատներ ախտահանման համար. ծովային ջրի 
աղազրկման տեղակայանքներ. ապարատներ 
չորացման համար. լույսի ցրիչներ. ըմպելիքներ 
սառեցնելու ապարատներ. թորման ապա-
րատներ. ցնցուղներ. էլեկտրական լամպերի 
կոթառներ. ջրի մաքրման տեղակայանքներ. 
ջրի զտման սարքեր. տեղակայանքներ ջրի 
սառեցման համար. շատրվաններ. 
տարողություններ ջուրը ճնշման տակ պահելու 
համար. ջրի մանրէազերծիչներ. 
ջերմափոխանակիչներ, բացի մեքենայի 
մասերից. լուսավորման սարքեր և տեղա-
կայանքներ. ջահեր. հոսաջրերի մաքրման 
տեղակայանքներ. առաստաղի լուսամփոփներ. 
էլեկտրական ռադիատորներ. գազերի զտման 
սարքեր. սարքեր կերերը չորացնելու համար. 
գոլորշիարարներ. վառարաններ (ջեռուցիչ 
սարքեր). էլեկտրական լամպերի թելեր. 
զտիչներ խմելու ջրի համար. կերոններ. 
շարժական դարբնոցներ. վառարաններ, 
բացառությամբ լաբորատոր վառարանների. 
ձևավոր աղյուսապատվածքներ վառարանների 
համար. հրակալներ վառարանների համար. 
օջախներ. մոխրատաշտեր վառարանների 
համար. սառնարանային ապարատներ և 
մեքենաներ. սառնարանի խցիկներ. սառնա-
րանային տարողություններ. լամպեր մազերը 
գանգրացնելու համար. մրգերը չորացնելու 
ապարատներ. գազազտիչներ (գազային 
սարքավորանքի մասեր). գազայրոցներ. գազի 
կաթսաներ. գազալցված լամպեր. շոգեարտա-
դրիչներ, բացառությամբ մեքենաների մասերի. 
մանրէասպան լամպեր օդը մաքրելու համար. 
սարքեր և մեքենաներ սառույց պատրաստելու 
համար. էլեկտրական սառնախցիկներ. գնդաձև 
թասակներ լամպերի համար. ջեռուցման սալեր. 
հաց բովելու սարքեր (տոստեր). գրիլի 
խոհանոցային ապարատներ. աղբայրիչներ 
(վառարաններ). ապարատներ օդի կամ ջրի 
իոնացման համար. դեկորատիվ շատրվաններ. 
կաթի սառեցման տեղակայանքներ. պաստե-
րիչներ. յուղային լամպեր. ուլտրամա նուշա-
կագույն ճառագայթման լամպեր, բացառու թյամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
պայթանվտանգ լամպեր. անդրադարձիչներ 
լամպերի համար. չինական լապտերներ. 
լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական 
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սարքավորման մասեր). հեղուկների սառեցման 
տեղակայանքներ. լյումինեսցենտային խողո-
վակներ լուսավորման համար. մագնեզիու մա-
յին թելեր լուսավորման սարքերի համար. 
չորուցիչներ ածիկի համար. հանքափորի 
լամպեր. տեղակայանքներ միջուկային 
վառելիքի և միջուկային ռեակցիաների 
դանդաղարարների համար. կափույրներ 
պահեստարաններում մակարդակի կարգա-
վորման համար. լուսավորվող համարներ 
շենքերի համար. թթվածնա-ջրածնային այրոց-
ներ. ջեռուցման ռադիատորներ. յուղային 
այրոցներ. ցոլալապտերներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ջեռուցման թիթեղներ. 
Լուսարձակներ. պոլիմերացված տեղա-
կայանքներ. խոհանոցային վառարաններ 
(ջեռոցներ). օդի ոչ ավտոմատ կափույրներ 
շոգեջեռուցման տեղակայանքների համար. 
ապարատներ և մեքենաներ ջուրը մաքրելու 
համար. օդի մաքրման սարքեր և մեքենաներ. 
թորման աշտարակներ թորման համար. 
տեղակայանքներ և մեքենաներ սառեցման 
համար. տաքացման խոհանոցային սարքեր. 
անդրադարձիչներ տրանսպորտային միջոց-
ների համար. սառնարանային սարքավորում-
ներ և տեղակայանքներ. սարքեր և 
տեղա կայանքներ սառեցման համար. քարշի 
կարգավորման ձգափականներ. կարգավորիչ 
պարագաներ ջրասարքերի կամ գազասարքերի 
և ջրմուղների կամ գազամուղների համար. 
պահպանիչ պարագաներ ջրասարքերի կամ 
գազասարքերի և ջրմուղների կամ 
գազամուղների համար. ծորակներ. ջրատար 
ծորակների միջադիրներ. շամփուր պարունա-
կող հարմարանքներ միս տապակելու համար. 
սանիտարատեխնիկական սարքեր և 
տեղակայանքներ. չորացման ապարատներ և 
տեղակայանքներ. ապարատներ լվացա-
սենյակներում ձեռքերը չորացնելու համար. 
օդափոխիչներ (օդի լավորակման տեղա-
կայանքների մասեր). մանրէազերծիչներ. 
գալարախողովակներ (թորման, ջեռուցման 
կամ սառեցման տեղակայանքների մասեր). 
ծխախոտի սառեցման տեղակայանքներ. 
չորուցիչներ ծխախոտի համար. լուսավորման 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար. 
տապակոցներ. մոխիր տեղափոխելու 
ավտոմատ սարքվածքներ. գոլորշու արտա-

դրման տեղակայանքներ. օդափոխության 
կայանքներ և ապարատներ (օդի լավորակման). 
օդափոխման (օդի լավորակման) տեղա-
կայանքներ և ապարատներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. զուգարանակոնքեր. 
նստոցներ զուգարանների համար. 
լուսամփոփներ. լուսամփոփների կալիչներ 
(բռնիչներ). խառնիչ ծորակներ ջրատար 
խողովակների համար. կարգավորիչ և 
պահպանիչ պարագաներ գազամուղների 
համար. կարգավորիչ և պահպանիչ 
պարագաներ ջրմուղային սարքավորումների 
համար. շոգու կուտակիչներ. տեղակայանքներ 
և ապարատներ ջուրը փափկացնելու համար. 
օդաքաշ լաբորատոր թասակներ. օդի 
մանրէազերծիչներ. թորիչներ. սպիրտայրոցներ. 
հակաշլացնող հարմարանքներ տրանս-
պորտային միջոցների համար (լամպերի 
պարագաներ). տրանսպորտային միջոցների 
ապակիների տաքացուցիչներ. գլխադիրներ 
գազայրոցների համար. ջրամատակարարման 
համակարգերի տեղակայանքներ. միջուկային 
ռեակտորներ. խոհանոցային էլեկտրական 
ավտոկլավներ էլեկտրական շուտեփուկներ. 
լապտերներ ավտոմեքենաների համար. ծծակով 
շշերի էլեկտրական տաքացիչներ. էլեկտրական 
վաֆլեկաղապարներ. պահպանիչ և կարգա-
վորիչ պարագաներ գազասարքերի համար. 
էլեկտրական լուծակորզիչներ սուրճի համար. 
էլեկտրական սրճեփներ. փողոցային լապ-
տերներ. շոգեկաթսաների ջերմախողովակներ. 
կրակարաններ (մանղալներ). էլեկտրական 
ճարպաջեռոցներ. սենյակային բուխարիներ. 
ջերմային պոմպեր. արևային ջերմային 
հավաքիչներ (ջեռուցում). արևի վառարաններ. 
ապարատներ արևայրուքի համար 
(սոլյարիումներ). ջրթողներ զուգարանների 
համար. սնուցիչներ ջեռուցիչ կաթսաների 
համար. սառնարաններ. հոտազերծման 
սարքեր, բացառությամբ անձնական 
օգտագործման համար նախատեսվածների. 
ջրառու սարքեր. յուղերի զտման սարքեր. 
սարքեր ծխահարման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
սարքավորանք թրծող վառարանների համար 
(հենարաններ). գրպանի ջերմակներ. 
հիդրոմերսման լոգարաններ (անոթներ). 
քրոմատագրիչներ արդյունաբերական նպա-
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տակների համար. էլեկտրական շիկացման 
թելիկներ. գազապաղիչներ (մեքենաների 
մասեր չհանդիսացող). բարձեր էլեկտրա-
ջեռուցմամբ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. սարքա-
վորանք շոգեբաղնիքների համար. 
լողախցիկներ. լվացարանակոնքեր. չոր 
գոլորշիով աշխատող սարքեր դեմքի խնամքի 
համար (սաունաներ դեմքի համար). 
միզամաններ՝ որպես սանիտարա-
տեխնիկական սարքավորանք. ջերմակներ. 
էլեկտրական թեյամաններ. ջերմակներ 
անկողնու համար. էլեկտրաջեռուցմամբ 
ծածկոցներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. անկողինը 
տաքացնելու ջերմակներ. զտման սարքվածքներ 
ակվարիումների համար. տաքացիչներ 
ակվարիումների համար. լուսատուներ ակվա-
րիումների համար. էլեկտրաջեռուցմամբ 
գորգեր. Ատամնաբուժական վառարաններ. 
յոգուրտ պատրաստելու էլեկտրական սարքեր. 
ընդարձակման բաքեր կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի համար. 
օդամաքրիչներ խոհանոցների համար. 
կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ. 
սպիտակեղենի էլեկտրական չորուցիչներ. 
միկրոալիքային վառարաններ (սնունդ 
պատրաստելու համար). տեղակայանքներ 
լողավազանների ջուրը քլորացնելու համար. 
ջերմապահպանիչ կափույրներ (ջեռուցման 
տեղակայանքների մասեր). սարքվածքներ ջրի 
պտտական շարժում ստեղծելու համար. սարքեր 
սննդամթերքը ջրազրկելու համար. ստորջրյա 
լուսարձակներ. ոռոգման կաթիլային ցրիչներ 
(ոռոգման պարագաներ). մանրէազերծված 
սենյակներ (սանիտարական սարքավորանք). 
կրակարաններում (մանղալներում) օգտա-
գործվող լավայի կտորներ. գյուղատնտեսական 
մեքենաներ ջրելու և ոռոգելու համար. 
միկրոալիքային վառարաններ արդյունա-
բերական նպատակների համար. հաց թխելու 
մեքենաներ. սառեցնող ցուցափեղկեր 
(ցուցապահարաններ). գործվածքները գոլոր-
շիով փափկացնող սարքեր. հաց թխելու 
սարքեր. լույս արձակող դիոդների (ԼԱԴ) 
լուսավորման սարքեր. հիդրոմերսման 
լոգարանների ապարատներ. տաքացվող 
ցուցափեղկեր (ցուցապահարաններ). բազմա-

պրոֆիլ կաթսաներ. սննդի էլեկտրական 
գոլորշեփներ. տորտիլա պատրաստելու 
էլեկտրական մամլիչներ. գրքերի ախտահանման 
պահարաններ. ջերմային թնդանոթներ. 
շոկոլադային էլեկտրական շատրվաններ. 
ախտահանող ապարատներ բժշկական 
նպատակներով. գինու էլեկտրական մառաններ. 
լուսային շարաններ տոնական զարդարանքի 
համար. էլեկտրատաքացմամբ կարճա-
գուլպաներ. ճակատի լապտերներ. լամպեր 
եղունգների համար. վակուումում սնունդը 
պատրաստելու էլեկտրական կաթսաներ. 
միկրոպղպջակների գեներատորներ լոգանքի 
համար. ջեռուցման և հովացման սարքեր տաք 
և սառը ըմպելիքներ բաշխելու համար. 
էլեկտրական ջեռուցմամբ հագուստ. ծեծած 
բրնձից թխվածքաբլիթների պատրաստման 
էլեկտրական կենցաղային մեքենաներ. 
պատրույգներ հեղուկ վառելիքով վառարանների 
համար. եփման էլեկտրական սալեր. մոմի 
լապտերներ. տաք օդով տապակող 
ճարպաջեռոցներ. պաղպաղակ պատրաս տելու 
մեքենաներ. հեծանիվների ուղղորդիչ 
լուսարձակներ. սառնարաններ, սառեցման 
ապարատներ և սառցարաններ բժշկական 
նպատակներով պահեստավորման համար. 
պնդացման լամպեր ոչ բժշկական նպատակների 
համար. աճեցման հիդրոպոնիկ համակարգեր. 
էլեկտրական ջերմամեկուսիչ անոթներ. 
սննդամթերքը ջրազրկելու էլեկտրական 
սարքեր. ՀՀԴ-սնուցումով ձեռքի 
տաքացուցիչներ. ՀՀԴ-սնուցումով բաժակի 
ջեռուցիչներ. կուսկուս պատրաստելու 
էլեկտրական սալիկներ. հատակի լապտերներ. 
էլեկտրական թաժիններ. լուսարձակներ. 
մառախուղային մեքենաներ. հատակի 
ջեռուցման սարքեր և հարմարանքներ. օդի 
խոնավացուցիչներ. էլեկտրական մեքենաներ 
սոյայի կաթ պատրաստելու համար. սուրճի 
դատարկ պարկուճներ սուրճի էլեկտրական 
մեքենաների համար. էլեկտրական 
ինքնաեռներ.

դաս 16. պողպատե տառամարմիններ. 
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի 
բաշխիչ հարմարանքներ (գրասենյակային). 
հասցեներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ 
մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր. ազդագրերի 
թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ. 
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գրասենյակային մակնշման մեքենաներ. 
գրասենյակային ամրակներ. սեղմիչներ 
գրիչների համար. հարմարանքներ 
ճարմանդներով ամրացնելու համար 
(գրասենյակային պիտույքներ). ալբոմներ. 
նկարներ. էստամպներ (փորագրանկարներ). 
սիգարների օղակներ (սիգարների 
ժապավեններ). մատիտներ սրելու էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ 
գրքերի համար. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. ջրաներկեր. ճարտարապետական 
մանրակերտներ. արագակարներ, թղթա-
պանակներ (գրասենյակային). պնակիտներ 
գրելու համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. ծեփելու 
համար կավ. հաշվողական աղյուսակներ. 
փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրական 
ստեղծագործություններ. նկարներ շրջանակված 
կամ չշրջանակված. մատիտներ. լրագրեր. 
պարբերական մամուլ. ատլասներ (քարտեզա-
գրքեր). օղակներով թղթապանակներ. կպչուն 
ժապավեններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տակդիրներ գարեջրի գավաթների համար. 
տոմսեր. կենսաբանական կտրվածքներ 
մանրադիտակով ուսումնասիրելու համար 
(ուսուցողական նյութեր). տպարանային 
կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր) 
նկարչության, գծագրության համար. 
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
ներկանյութով ժապավենների կոճեր. 
ապարանջաններ գրենական պիտույքները 
պահելու համար. բրոշյուրներ. ասեղնա-
գործության նմուշներ (սխեմաներ). գրա-
սենյակային կոճգամներ. խոնավարարներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). նկարիչների 
վրձիններ. բյուվարներ (սեղանի թղթա-
պանակներ). դրոշմակներ (կնիքներ). զմուռսի 
կնիքներ. թանաքի բարձիկներ. զմուռս. 
գրասենյակային հարմարանքներ կնքելու 
համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու 
համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի 
տեսակավորման և հաշվարկի համար. կալկա 
(մոմաթուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա 
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. 
մատնակալներ (գրասենյակային պիտույք ներ). 
տպատառեր. պատճենահան թուղթ 
(գրասենյակային). թուղթ գրանցող սարքերի 
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
քառանկյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. 

ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ 
սարքերի). կատալոգային քարտեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). թերթերով 
թղթեր (գրասենյակային պիտույքներ). 
ստվարաթուղթ. ստվարաթղթե տուփեր 
բոլորագլխարկների համար. ծակոտված 
քարտեր ժակքարդյան մանածագործական 
հաստոցների համար. ստվարաթղթե 
դիտափողակներ. կատալոգներ. սեղմիչներ 
կատալոգային քարտերի համար. երգարաններ. 
տպագրական շարվածքի սեղաններ. 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. 
նկարակալներ. տպարանային թվային 
տառամարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. 
մոմ մոդելավորման համար, բացառությամբ 
ատամնաբուժության մեջ օգտագործվողի. 
քարտարաններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
ծակատիչներ (գրասենյակային). զուգարանի 
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. 
տպարանային տառամարմիններ (թվային և 
տառային). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ 
պանակներ նամակագրության համար. թղթե 
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). թանաք ուղղումներ կատարելու 
համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար 
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածքներ 
(դիտողական պիտույքներ). գծագրական 
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ 
վիմագրության համար. կավիճ դերձակների 
համար. կավիճի բռնիչներ. մատիտների 
բռնիչներ. ավտոմատ մատիտներ. թղթե 
տարողություններ սերուցքի համար. 
գրասենյակային ճարմանդներ. գրամեքենա-
ների գլանիկներ. Փոխադրանկարներ. 
գծանկարչական տպագիր նյութեր. մարմարի 
նմանակմամբ կազմարարական կափարիչների 
հարդարման (ներկման) գործիքներ. 
գծագրական տախտակներ. գծագրական 
պիտույքներ. գծագրական գործիքներ. 
դիագրամներ (տրամագրեր). ծրարներ (գրա-
սենյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. 
օֆորտներ. փաթեթավորման թուղթ. գրչա-
ծայրեր. գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական). գրչատուփեր. ոսկե գրչածայրեր. 
ջնջելու միջոցներ. գրենական պիտույքներ. 
խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ). սրբելու 
ջնջելու շաբլոններ. ռետիններ ջնջելու համար. 
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թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար. 
ծակոտիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
թանաք. ներկանյութով ժապավեններ. թանաք-
ամաններ. գրասենյակային հարմարանքներ 
ծրարները կնքելու համար. լուսանկարներ. 
գրչամաքրիչներ. կնիքներ (գրասենյակային 
պարագաներ). գործվածք կազմարարական 
աշխատանքների համար. գծագրա-
գործիքատուփեր. ռեգիստրներ (գրքեր). 
գրանցամատյաններ. արձանիկներ, պատ-
կերներ պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե 
զտող նյութեր. բլանկներ (տպագրված). 
գրասենյակային պարագաներ, բացառությամբ 
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոն-
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
շարվածքատախտակներ (պոլիգրաֆիա). 
գալվանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական 
քարտեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու 
բաժակապնակներ նկարիչների համար. 
գրաֆիկական վերարտադրություններ. գրա-
ֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ. 
գրասենյակային քերակներ (տեքստում 
ուղղումներ անելու պիտույքներ). փորագրման 
տախտակներ. հեկտոգրաֆներ. տպագիր 
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակե-
րևույթ ների համար (գրասենյակային պիտույք -
ներ). փոստային բացիկներ. տպագիր 
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու 
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսե-
թային պաստառ. տպագրական դյուրակիր 
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տպագրական հրատարակություններ. դասա-
գրքեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. 
ճնշածծաններ. չափանշման ասեղներ գծա-
գրության համար. գծագրական գրչածայրեր. 
սեղանի թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ 
նկարներ. վիմագրական քարեր. բուկլետներ. 
փայլուն թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի 
գրքույկներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
կավիճ չափանշման համար. պլաստիկական 
զանգված ծեփելու համար. ծեփանյութեր. 
ծեփելու մածուկներ. թղթե թաշկինակներ. 
գործված պաստառ բազմացման ապա-
րատներում ներկով պատելու համար. սեղանի 
թղթե սփռոցներ. գրատախտակներ. թղթի 
ամրակներ. համարադրոշմիչներ. յուղա_
նկարատիպեր. կպչուն շերտեր կազմերը 
ամրացնելու համար (կազմարարական գործ). 

սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար. ներկա-
պնակներ նկարիչների համար. պանտո-
գրաֆներ (գծագրական գործիքներ). 
թղթագրենական ապրանքներ. մագաղաթա-
թուղթ. պաստելներ (գունամատիտներ). 
ձևվածքներ կարի համար. տրաֆարետների 
պատյաններ. ներկարարական գլանիկներ. 
կտավներ նկարների համար. ներկատուփեր 
(դպրոցական պիտույքներ). պլաստմասսայե 
թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
հարմարանքներ լուսանկարներ սոսնձելու 
համար. հենակալներ լուսանկարների համար. 
լուսափորագրանկարներ. գծագրեր (կապտա-
թուղթ). ծալամեքենաներ (գրասենյակային). 
ինքնահոս գրիչներ. տրաֆարետներ նկարելու 
համար. շաբլոններ. դիմանկարներ. թղթե 
կաշպոներ (դեկորատիվ ծաղկամաններ). 
գլանատիպներ. քարտեր կամ թղթյա 
ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների ծրագրերը 
գրանցելու համար. ծանուցատետրեր.  թուղթ 
ռենտգենյան նկարների համար. գծագրական 
քանոններ. ռեգլետներ (տպագրական). 
կազմարարական նյութեր. գործված պաստառ 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
թելեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. գործված պաստառ փաստաթղթերը 
վերարտադրող մեքենաներում ներկով պատելու 
համար. ամսագրեր (պարբերական). թղթե 
ժապավեններ, բացառությամբ գալանտերեայի 
կամ մազերի զարդերի. գրամեքենաների 
ժապավեններ. թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ) 
փաթեթավորելու համար. բարձիկներ 
դրոշմակնիքների համար. դպրոցական 
պիտույքներ (գրասենյակային). էջանիշներ 
գրքերի համար. շնորհավորական բացիկներ. 
ստեատիտ (դերձակի կավիճ). գնդիկավոր 
գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե տակդիրներ. 
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի համար. 
գրամեքենաների ստեղներ. կնիքների, դրոշ-
մակների կալիչներ. կնիքների, դրոշմակների 
տուփեր. փոստային նամականիշներ. 
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, 
դրոշմակների համար. տրանսպարանտներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). սոսնձանյութ 
(սոսինձ) գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. սոսնձող նյութեր 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
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տակների համար. կպչուն երիզներ գրա-
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար. կպչուն ժապավեններ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
հասցեներով թիթեղիկներ հասցեատպիչ 
մեքենաների համար. ալմանախներ. 
օրացույցներ. օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. նկարելու վրձիններ. 
ինքնասոսնձվող ժապավեններ գրասենյակա-
յին կամ կենցաղային նպատակների համար. 
գրասենյակային ռետիններ. մանկական թղթե 
կրծկալներ. ստվարաթուղթ փայտանյութից 
(գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ 
փայտազանգվածից. թղթե կամ ստվարաթղթե 
տուփեր. դրոցներ գրիչների և մատիտների 
համար. թղթե կամ ստվարաթղթե 
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների 
թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր (գրա-
սենյակային). պղպջակավոր պլաստմասսայե 
թերթեր փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման 
համար. թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ 
գրասենյակային նպատակների համար. 
վերականգնված թաղանթանյութից փափուկ 
թերթեր փաթեթավորման համար. գրասեղանի 
պահարաններ գրասենյակային պիտույքների 
համար (գրասենյակային պարագաներ). 
սոսինձներ գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. թուղթ կտրելու 
դանակներ (նամակ բացելու). թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի համար. 
մատիտ սրելու հարմարանքներ (էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական). թղթե անձեռոցիկներ 
գրիմը հեռացնելու համար. սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ սեղանի 
սպասքի տակ դնելու համար. գծագրական 
անկյունաքանոններ. ռեյսշինաներ (գծագրական 
T – աձև քանոններ). գրչակոթեր. գրենական 
պիտույքների հավաքակազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). թանաքային պարագաներ. 
գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշներ. շշերի 
փաթեթվածք թղթից կամ ստվարաթղթից. 
ցուցատախտակներ թղթից կամ ստվարա-
թղթից հայտարարությունների համար. թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե կոսմետիկ 
անձեռոցիկներ. թղթից կամ ստվարաթղթից 
պիտակներ. փորագրական ասեղներ 

օֆորտների համար. վիսկոզից թերթեր 
փաթեթավորման համար. բուսախեժ 
(սոսինձներ) գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. կպչուն պաստառ 
գրասենյակային նպատակների համար. ձկան 
սոսինձ. տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար. 
թղթե զտիչներ սուրճի համար. ձգուն (էլաստիկ) 
պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). 
կազմարարական մեքենաներ և հարմարանքներ 
(գրասենյակային սարքավորանք). կոմիքս ների 
գրքույկներ. գրասենյակային թուղթ. վճարա-
գրերի գրքույկների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով 
գրելու համար. թանաքաքարեր (թանաքա-
պահոց). երաժշտական բացիկներ. տեղեկա-
գրեր. փաթեթավորման նյութեր պատրաստված 
օսլայից. մոմած թղթեր. անձնագրերի կազմեր. 
գրելու վրձիններ. գրելու պիտույքներ. թուղթ 
պահարանների արկղերի համար (բուրա-
վետացված կամ ոչ). վարկային քարտերի ոչ 
էլեկտրական տպիչներ. փաստաթղթերի 
մակաշերտման ապարատներ (գրա-
սենյակային). թուղթ նկարչության և գեղա-
գրության համար. ջնջոցներ գրատախտակի 
համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. 
ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային. թղթե 
ժապավեններ, բացառությամբ արդու-
զարդեղենի կամ մազերի զարդերի. կավե 
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյութեր 
նկարիչների համար). սեղմիչներ թղթա-
դրամների համար. հավաքաքարտեր, բացա-
ռությամբ խաղաքարտերի. թղթե կամ 
պլաստիկից ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը 
փաթեթավորելու համար. խոնավությունը 
կարգավորող թղթե կամ պլաստիկից 
թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորելու 
համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ 
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի 
արկղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). 
թռուցիկներ (գովազդային թերթիկներ). 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար (գրա-
սենյակային պարագաներ). էջերը պահող 
բռնիչներ. մոդելավորելու համար պոլիմերային 
կավ. մաքրելու բարձիկներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման, 
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խծուծման) նյութեր. թղթե կամ ստվարաթղթե 
խծուծման նյութեր. թղթե կամ ստվարաթղթե 
խծուծման նյութեր. ցողվող կավիճ. տպված 
կտրոններ. բրնձաթուղթ. պլաստմասսայե 
տոպրակներ ընտանի կենդանիների թափոն-
ները հեռացնելու համար. ճապոնական թուղթ 
(վասի). սեղանի թղթե ուղելաթեր. տպագրված 
նոտաներ. թղթե բաններներ. տոնական 
գունազարդ թղթե դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն 
ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ բժշկական 
գործիքների մանրէազերծման համար. անձը 
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ 
[գրասենյակային պիտույքներ]. ոլորակներ 
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների 
համար. ամրակներ անձը հաստատող 
փաստաթղթերի բռնիչների համար [գրա-
սենյակային պիտույքներ. թուղթ բժշկական 
զննման սեղանների համար. ատամնաբուժական 
սկուտեղների թղթյա ծածկեր. թևքերով 
մանկական թղթյա կրծկալներ. թուղթ կտրող 
գործիքներ [գրասենյակային պիտույքներ]. 
տրաֆարետներ սննդամթերքի և ըմպելիքների 
ձևավորման համար. անվանական բաջեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). շտրիխ կոդերի 
ժապավեններ. փայլփլուքներ գրասենյակային 
նպատակների համար. ուղեբեռների 
պահանջման թղթե հաշվեպիտակներ. թղթե 
անձեռոցիկներ մաքրելու համար.

դաս 21. խմոցներ (գուռեր). կերամաններ. 
մետաղական քերակներ հատակների համար. 
լվացքի տախտակներ. ջերմամեկուսիչ 
տարողություններ սննդամթերքի համար. 
թակիչներ գորգերի փոշին մաքրելու համար. 
կենդանիների ցցամազեր (խոզանակներ և 
վրձիններ). տարբերակիչ օղակներ ընտանի 
թռչունների համար. ճկափողերի գլխադիրներ 
ոռոգման, ջրցանման համար. ոռոգման 
հարմարանքներ. խոզանակներ. ցողիչներ 
(սրսկիչներ). ցնցուղներ (այգեգործական). հացի 
կենցաղային զամբյուղներ. տարբերակիչ 
օղակներ թռչունների համար. փոքրիկ 
տաշտակներ թռչունների համար. ավելներ. 
մեխանիկական խոզանակներ գորգերի համար. 
գնդաձև ապակե տարողություններ (անոթներ). 
դույլեր բադյաներ. թասեր (անոթներ). 
խոհանոցային սպասքի հավաքակազմեր. 
ծորաններ. քերոցներ. կարագամաններ. 
կափարիչներ կարագամանների համար. 

գարեջրի գավաթներ. ապակե տարողություններ 
(քիմիկատների համար). անոթներ խմելու 
համար. ջերմամեկուսիչ տարողություն ներ 
ըմպելիքների համար. արկղեր թղթե 
անձեռոցիկներ մատուցելու համար. 
օճառամաններ. տուփեր թեյի համար. 
ճաշամաններ (թասեր). հյուսապատված շշեր. 
ճտքակոշիկները հանելու հարմարանքներ. 
ապակե խցաններ. էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական խցանահաններ. ապակե 
դեկորատիվ գնդեր. մեծ շշեր. թերմոսներ. 
սառեցնող անոթներ. շիշ բացելու էլեկտրական 
և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. մետաղական 
շամփուրներ խոհանոցի համար. փոքրիկ 
խոզանակներ եղունգների համար. հարդա-
րանքի խոզանակներ. լամպերի ապակիները 
մաքրելու խոզանակներ. նյութեր խոզանակներ 
պատրաստելու համար. մազեր խոզանակների 
համար. խնկամաններ անուշահոտ նյութերի 
համար. փոքրիկ ամաններ քացախի կամ յուղի 
համար. կաբարե (սկուտեղներ ըմպելիքների 
համար). թռչնավանդակներ. մաղեր 
(կենցաղային). ջերմամեկուսիչ տարողու-
թյուններ. ջրամաններ. տակդիրներ ճաշա-
ցուցակների համար. կերակրաթսաներ. 
խոհանոցային սպասքը մաքրելու մետաղական 
ճիլոպներ. մաղեր մոխրի համար (կենցաղային 
պարագաներ). կենցաղային խեցեգործական 
իրեր. ճանճասպաններ. կաթսաներ. կոշիկի 
խոզանակներ. խոզանակներ ձիերին մաքրելու 
համար. կերամաններ կենդանիների համար. 
Սանրեր կենդանիների համար. սանրեր. լաթեր 
մաքրություն անելու համար. մանր չինական 
զարդարանքներ ճենապակուց. կաղապարներ 
(խոհանոցային սպասք). ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ մոմով փայլեցնելու համար. 
կոկտեյլի ձեռքով թափահարելու խառնիչներ. 
Սոսնձամաններ. բաժակներ (անոթներ). 
եղջյուրներ խմելու համար. տնային պարագաներ 
կոսմետիկայի համար. կենցաղային քամիչներ. 
սկահակներ (վազաներ) մրգերի համար. 
տակդիրներ դանակների համար սեղանի 
սպասքավորման համար. կաթսաների 
կափարիչների փակիչներ. կափարիչներ 
կճուճների համար. արդուկի սեղանների 
պատյաններ. հարմարանքներ փողկապների 
ձևը պահպանելու համար. հարմարանքներ 
փողկապների ձևը պահպանելու համար. մաղեր 
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(կենցաղային պարագաներ). բյուրեղապակյա 
ամանեղեն. կաղապարներ սառույցի համար. 
կաշի ողորկման (փայլեցման) համար. 
ամանեղեն սնունդը ջերմամշակելու համար. 
կենցաղային թիակներ. խոհարարական 
կաղապարներ. մաքրող գործիքներ (ձեռքով 
կառավարվող). ատամնաքչփորիչներ. լվացքի 
տաշտեր. կաթը եռացնելիս օգտագործվող 
հսկիչ թիթեղներ. խոհանոցային տախտակ ներ 
կտրատելու համար. խոհանոցային 
տախտակներ կտրատելու համար. ոչ 
էլեկտրական փոշեորսիչներ. տակդիրներ 
արդուկների համար. ապակու փոշի 
զարդարանքների համար. պիտոյատուփեր 
հարդարանքի պարագաների համար. 
զուգարանի թղթի բաշխիչներ (դիսպենսեր). 
օճառի բաշխիչներ. սիֆոններ գազավորված 
ջրի համար. արծնապատ ոչ շինարարական 
ապակի. կոշիկի կաղապարներ. ձագարներ. 
սպասք համեմունքների համար. սպունգներ 
հարդարանքի համար. բռնիչներ սպունգների 
համար. լաթեր կահույքի փոշին մաքրելու 
համար. սպիտակեղենի չորուցիչներ. 
գործվածքից պատրաստված դույլեր. սանրերի 
պատյաններ. հախճապակյա ամանեղեն. 
բռնիչներ ծաղիկների և բույսերի համար 
ծաղկային կոմպոզիցիաներում. ծաղկամաններ. 
կենցաղային ոչ էլեկտրական հարիչներ. 
հատակամաքրիչներ. թավաներ. կոշտ 
խոզանակներ. կենցաղային ոչ էլեկտրական 
հյութամզիչներ. կենցաղային ծխակլանիչներ. 
զինվորական կերակրականներ (արշավի 
կերակրականներ). ձեռնոցներ ձգելու 
հարմարանքներ. կաղապարներ թխվածքի 
համար. թերթապակի (չմշակված). սպորտային 
տափաշշեր. գրիլներ, ռաշպերներ 
(խոհանոցային սպասք). տակդիրներ ռաշ-
պերների համար տակդիրներ գրիլի համար. 
հատակի խոզանակներ. դիմափոշի քսելու 
աղվափնջիկներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի. բացառությամբ շինա-
րարականի. միջատորսիչներ. ապակե բամբակ, 
բացառությամբ մեկուսացման համար 
օգտագործվողների. եփելու սպասք. սկուտեղ - 
ափսեներ բանջարեղենի համար. լիկյորի 
սպասքակազմեր. խոհանոցային շերեփներ. 
իրեր մայոլիկայից. խոհանոցային ոչ 
էլեկտրական աղացներ. կենցաղային սպասք. 

փշուրներ հավաքելու հարմարանքներ. 
խճանկարներ ապակուց, բացառությամբ 
շինարարականի. ձեռքով կառավարվող 
կենցաղային աղացներ. բրդե թափոններ 
մաքրելու համար. արհեստական ձվեր ածան 
հավերի տակ դնելու համար. դրոցներ ձվերի 
համար. փայլատ ապակի. ապակի 
ծիածանաքարից. բարձիկներ մաքրելու համար. 
հաց կտրատելու տախտակներ. ամանեղենի 
հավաքակազմով պիտոյատուփեր զբոսա-
խնջույքների համար. հարթամամլիչներ 
տաբատների համար. թղթե սկուտեղներ. 
գրտնակներ խմորի համար (տնային). 
էլեկտրական սանրեր. թիակներ տորթի համար. 
սիֆոններ, կաթոցիկներ գինին համտեսելու 
համար. տախտակներ արդուկելու համար. 
կենցաղային թղթե սկուտեղներ. կավե 
կաթսայիկներ. գլխադիրներ ցնցուղների 
համար. ձեռքով կառավարվող պղպեղաղացներ. 
պղպեղամաններ. կենցաղային ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ և հարմարանքներ ողորկման 
համար. նյութեր փայլեցնելու համար, 
բացառությամբ մթերքների, թղթի և քարի. 
ճենապակյա ամանեղեն. սկահակներ 
(վազաներ). օճառամաններ. գիշերանոթներ. 
կավե ամանեղեն. աղբարկղեր. դիմափոշու 
դատարկ ամաններ. դույլեր սառույցի համար. 
խոհանոցային քերիչներ. առնետների 
թակարդներ. կենցաղային կամ խոհանոցային 
տարողություններ. օղակներ անձեռոցիկների 
համար. աղցանամաններ. աղամաններ. 
ցողիչներ (սրսկիչներ) ծաղիկների և բույսերի 
համար. սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). 
սկուտեղներ. թեյի սպասքակազմեր (սեղանի 
սպասք). բռնիչներ անձեռոցիկների համար. 
սառույց և սառույցով ըմպելիքներ պատրաս-
տելու մետաղական անոթներ. պնակներ. 
կոշկաթիակներ. ապուրաման. փոքրիկ 
խոզանակներ հոնքերի համար. մկան 
թակարդներ. արձաններ ճենապակուց, կավից, 
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից կամ 
ապակուց. շաքարամաններ. սկահակներ 
(վազաներ) ճաշասեղանի համար. գավաթիկներ. 
հագուստը լայնացնելու՝ ձգելու հարմարանքներ. 
թրմելու թեյամաններ. կեռիկներ կոշիկները 
կամ ձեռնոցները կոճկելու համար. խոզուկ-
գանձատուփեր. տնային պարագաներ 
հարդարանքի համար. ոչ էլեկտրական 
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ինքնաեռներ. սեղանի սպասք, բացառությամբ 
դանակների, պատառաքաղների և գդալների. 
սեղանի սպասք, բացառությամբ դանակների, 
պատառաքաղների և գդալների. նուրբ 
էլեկտրական հաղորդիչներով ներածված 
ապակի. ամանեղեն ներկված ապակուց. 
ապակիներ տրանսպորտային միջոցների 
պատուհանների համար (կիսաֆաբրիկատներ). 
գավաթներ. աերոզոլային հարմարանքներ 
(բացառությամբ բժշկականի). գեղար-
վեստական իրեր ճենապակուց, խեցեղենից, 
հախճապակուց, թրծակավից կամ ապակուց. 
ափսեներ. խոհանոցային ոչ էլեկտրական 
ավտոկլավներ ոչ էլեկտրական շուտեփուկներ. 
ոչ էլեկտրական հարիչներ. ծծակներով շշերի ոչ 
էլեկտրական ջեռուցիչներ մանկական սննդի 
համար. սափրվելու վրձիններ. բռնիչներ 
սափրվելու վրձինների համար. մոմակալների 
վարդակներ. ապակե արկղեր. կոնֆետա-
տուփեր. մոմակալներ. ոչ էլեկտրական 
թեյամաններ. թեյը թրմելու գնդիկներ. ատամի 
խոզանակներ. էլեկտրական խոզանակներ, 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. 
կիսանդրիներ ճենապակուց, խեցեղենից, 
հախճապակուց, թրծակավից կամ ապակուց. 
կաշպոներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ-
վածների. ձեռքով կառավարվող սրճաղացներ. 
սուրճի սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). 
սուրճի ոչ էլեկտրական զտիչներ. ոչ էլեկտրական 
սրճեփներ. ջրամանների ոչ թղթե և ոչ 
մանածագործվածքից տակդիրներ. հղկա-
նյութով բարձիկներ խոհանոցի համար. ոչ 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. ոչ էլեկտրական 
դյուրակիր սառցապահարաններ. հարմա-
րանքներ բերանի խոռոչը ողողելու համար. 
մաքրելու համար թավշակաշի. կոշիկ 
փայլեցնելու ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
կափարիչներ պանրամանների համար. 
կենցաղային զամբյուղներ. կենցաղային 
սկուտեղներ. բամբակե թափոններ մաքրելու 
համար. կափարիչներ ամանների համար. 
ամանների տակդիրներ (սեղանի սպասք). 
սափորներ (կժեր). խոհանոցային տարողու-
թյուններ. խոհանոցային սպասք. խոհանոցային 
ոչ էլեկտրական սպասք սնունդ պատրաստելու 
համար. բռնիչներ ատամնաքչփորիչների 
համար. ատամի էլեկտրական խոզանակներ. 
անձնական օգտագործման հոտազերծիչ 

սարքեր. խոզանակներ տարողությունները 
մաքրելու համար. ցուցանակներ ճենապակուց 
կամ ապակուց. սպունգներ տնտեսական 
նպատակների համար. փետրե փոքր ավելներ. 
փոշի մաքրելու լաթեր. ոչ գործվածքային 
թափանցիկ կվարցային ապակեթելք. 
ապակեթելք, բացառությամբ մեկուսացման 
կամ գործվածքի համար օգտագործվողների. 
արձանիկներ ճենապակուց, խեցեղենից, 
հախճապակուց, թրծակավից կամ ապակուց. 
թելեր ապակեթելքից, բացառությամբ 
մանածագործականի. ոչ էլեկտրական 
սրճամաններ. թեյաքամիչներ. սրվակներ. 
ձեռնոցներ տնային տնտեսության համար. 
գարեջրի կափարիչով գավաթներ. սպասք 
բուսական յուղի և քացախի համար. ձեռնոցներ 
ողորկման համար. մարիչներ մոմերի համար. 
մանկական դյուրակիր տաշտակներ. վանդակ 
ներսենյակային կենդանիների համար. լաթեր 
հատակ լվանալու համար. սպասք լվանալու 
խոզանակներ. տերարիումներ սենյակային 
պայմաններում բույսեր աճեցնելու համար. 
զուգարանային արկղեր ընտանի կենդանիների 
համար. սիլիկահող (մասնակի մշակված) 
բացառությամբ շինարարականի. վաֆլե ոչ 
էլեկտրական կաղապարներ. հացամաններ. 
փայտիկներ ուտելիս օգտագործելու համար. 
վուշի քոլքեր (խծուծներ) մաքրելու համար. 
լվացքասեղմակներ. ձողիկներ կոկտեյլների 
համար. տոպրակներ հրուշակեղենը 
զարդարելու համար. դանակներ թխվածքներ 
կտրելու համար (խոհանոցային պարագաներ). 
տուփեր թխվածքների համար. թղթե կամ 
պլաստմասսայե բաժակներ. բաժակներ 
ըմպելիքների համար. ատամի թելեր. ձեռնոցներ 
այգեգործական-բանջարաբուծական աշխա-
տանքների համար. տաք ուտեստների ոչ 
էլեկտրական փոքր կաթսաներ. իզոթերմիկ 
(հավասարաջերմ) պարկեր. պտտվող 
սկուտեղներ (խոհանոցային պարագաներ). 
տուփեր նախաճաշի համար. գդալներ խառնելու 
համար (խոհանոցի սպասք). արիշտա 
պատրաստելու մեքենաներ (ձեռքի գործիքներ). 
դանակներ խմորի համար. օդաթողման 
հարմարանքներ. խոհանոցային փոքրիկ 
թիակներ. հղկանյութով սպունգներ կաշին 
մաքրելու համար. սխտորքամիչներ (խոհա-
նոցային սպասք). միանգամյա օգտագործման 
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ափսեներ. օղակաձև և ձողաձև կախիչներ 
սրբիչների համար. զուգարանի թղթի բռնիչներ. 
սենյակային ակվարիումներ. սենյակային 
ակվարիումների կափարիչներ. սենյակային 
տերարիումներ (վիվարիումներ). քամվող 
հատակամաքրիչներ. զամբյուղներ թղթերի 
համար. արկղեր բույսերի համար. ձողիկներ 
(ծղոտներ) ըմպելիքներ խմելու (համտեսելու) 
համար. ջերմակներ թեյնիկների համար. շպարը 
մաքրելու հարմարանքներ. միջատներին 
գրավելու և ոչնչացնելու համար ոչ էլեկտրական 
սարքեր. թխելու համար գորգիկներ. 
երկարաճիտ կոշիկների կաղապարներ. 
գրպանի տափաշշեր. կոսմետիկական մածկա-
թիակներ. տակնոցներ. ճանճորսիչներ. մոմ 
պատրաստելու անոթներ. ոչ էլեկտրական 
շոգեկաթսաներ սննդի համար. դիմա-
հարդարման սպունգներ. խոհանոցային ոչ 
էլեկտրական ջարդիչներ. բռնիչներ 
(խոհանոցային). Խոհանոցային ձեռնոցներ 
Խորոված անելու ձեռնոցներ. խոհանոցային 
վրձիններ, խոզանակներ. խոհարարական 
տանձաձև սրսկիչներ. ավտոմեքենան լվանալու 
ձեռնոցներ. դիմահարդարման վրձիններ. 
դույլեր հատակամաքրիչը քամելու համար. 
լոշիկներ (տորտիլա) պատրաստելու ոչ 
էլեկտրական խոհանոցային ճնշագործիքներ. 
դահուկները մոմով փայլեցնելու խոզանակներ. 
թարթիչների խոզանակներ. կենցաղային, ոչ 
էլեկտրական զատիչներ ձվի համար. ոտքերի 
մատների բաժանիչներ ոտնահարդարման 
համար. էլեկտրական հոսանքին միացող 
դիֆուզորներ մոծակներին վանելու համար. 
սառեցնող տոպրակներ սննդամթերքը և 
ըմպելիքները սառեցնելու համար. բազմակի 
օգտագործման սառցե գնդիկներ. սեղանի 
վրայի ոչ թղթե և ոչ մանածագործվածքից 
տակդիրներ. սեղանի սպասքի տակ դրվող ոչ 
թղթե և ոչ մանածագործվածքից անձեռոցիկներ. 
կախովի պիտակներ գրաֆինների համար. 
գինու օդավորիչներ (աերատորներ). ատամի 
էլեկտրական խոզանակների գլխիկներ. 
դրամատուփեր. էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական սարքեր հագուստի խավամազիկ 
գնդիկները հեռացնելու համար. լաթեր 
ողորկման, փայլեցման համար. խոզաստև 
խոզանակներ պատրաստելու համար. ձիու մազ 
խոզանակներ պատրաստելու համար. ունելի-

ներ սառույցի համար. ունելիներ աղցանի 
համար. սպասքի շերեփներ. խոհանոցային 
վարսանգներ. խոհանոցային հավանգներ. 
պաղպաղակի գդալներ. ընկույզի կոտրիչներ. 
շաքարի ունելիներ. ցախավելների բռնակներ. 
Գինու շերեփներ. մանկական փչովի 
լոգարաններ. մանկական լոգարանների 
հենարաններ. թեյի կապոցների բռնիչներ. 
տորթի ձևավորման գործիքների ծայրեր և 
խողովակներ. սպիտակեղենի հովանոցաձև 
չորանոցներ. խոհանոցային ցանցեր, բացա-
ռությամբ միկրոալիքային վառարանների 
համար նախատեսվածների. կաթոցիկներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կաթոցիկներ կենցաղային նպատակների 
համար. կուսկուս պատրաստելու ոչ էլեկտրական 
սալիկներ. ոչ էլեկտրական թաժիններ. ձվի 
դեղնուցի զատիչներ. բազմակի օգտագործման 
սիլիկոնե կափարիչներ սննդի համար. 
կենդանիներին խնամելու ձեռնոցներ. 
քերակներ (մաքրող գործիքներ). առանց կճեպի 
ձու խաշելու կաթսաններ. անուշաբույր յուղի 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական դիֆուզորներ, 
բացառությամբ հոտավետ եղեգների. 
անուշաբույր յուղերը տարածելու թիթեղիկներ. 
մակարոնեղեն պատրաստելու ձեռքի 
մեքենաներ. օգտագործված խանձարուրների 
դույլեր. ալյումինե փայլաթիթեղից մեկանգամյա 
տարաներ կենցաղային նպատակների համար. 
խողովակիկներ սխտորի կեղևազրկման 
համար. ատամնամածուկի պարկուճի ճզմիչներ. 
գինի լցնելու հարմարանք. կերամաններ 
ընտանի կենդանիների համար. ավտոմատ 
կերամաններ ընտանի կենդանիների համար. 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական տաքացուցիչներ 
մոմերի համար. ամանեղեն լվանալու լաթեր.

դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում 
կպչող կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ 
գործվածքներ օդապարիկների համար. 
կենդանիների կաշին նմանակող գործ-
վածքներ. պաստառապատման գործվածքներ 
կահույքի համար. լողանալու սպիտակեղեն, 
բացառությամբ հագուստի. բաններներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
բիլյարդի մահուդ. գործվածքներ. մար մաշ 
(գործվածք). մոմլաթ. դիպակ. մանածա-
գործական նյութեր. կտավ. հենք (կանվա) 
ասեղնագործության կամ ջուլհակագործության 
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համար. քաթան (կտոր). գործվածքներ 
կանեփաթելից. կտավ (քաթան) կանեփաթելից. 
աստառներ բոլորագլխարկների համար. 
գործվածքներ կոշիկների տակդիրների 
համար. գործվածքներ կոշիկների համար. 
սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ. շևիոտ 
(կտոր). մոմլաթե սփռոցներ. թավիշ. թաղիք. 
բամբակե գործվածքներ. անկողնու ծածկոցներ. 
ներքնակերեսներ. խտակտավ (վուշե գործվածք). 
անկողնու թղթե ծածկոցներ. սփռոցներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
ճամփորդական ծածկոցաշալեր. կրեպ (նոսր 
գործվածք). կրեպոն. կամկայե (նախշավոր) 
գործվածքներ. սպիտակեղենի գործվածքներ. 
գործվածքներ աստառի համար. սավաններ. 
պատանքներ. մանածագործվածքից կամ 
պլաստ մասսայից դրոշներ մանածա-
գործվածքից կամ պլաստմասսայից գունազարդ 
դրոշակներ. նախշավոր կտոր ուղեգորգերի 
(ուղելաթերի) համար. աղվափետուրից 
վերմակներ, ծածկոցներ. ձգուն (էլաստիկ) 
գործվածքներ. վարագույրների կապեր 
մանածագործվածքից. ապակե սպասքը 
սրբելու անձեռոցիկներ (սրբիչներ). նախշավոր 
գործվածքներ ասեղնագործության համար. 
ֆլանել. բայկա (խավոտ գործվածք). բամբակե 
գործվածքներ պանրի փաթաթվածքի համար. 
բումազե. մարմին լվանալու թաթմաններ. գազե 
գործվածքներ (շղարշ). ռետինապատված կտավ 
(բացառությամբ գրասենյակային նպատակների 
համար օգտագործվողների). մազե գործվածք 
(պարկագործվածք). պատյաններ կահույքի 
համար. մետաքսե գործվածքներ տպագրական 
շաբլոնների (ձևանմուշների) համար. դաջովի 
չթե գործվածքներ. ջերսի (գործվածք). ջութե 
գործվածքներ. բրդե գործվածքներ. վուշե 
գործվածքներ. անկողնու սպիտակեղեն. 
սպիտակեղեն նախշավոր կտավից. 
սեղանի սպիտակեղեն, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածի. սպիտակեղեն 
տնային տնտեսության համար. սրբիչներ 
մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածք 
«մարաբու». խտակտավ ներքնակների համար. 
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի համար. 
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործված-
քից. մոլեսկին (գործվածք). թաշկինակ ներ 
մանածագործվածքից. հակամոծակային 
ցանցեր. բարձերեսներ. պլաստմասսայե 

նյութեր (գործվածքների փոխարինիչներ). 
ծանր վարագույրներ. գործվածքներ ռամիի 
(ճենականեփի) թելքից. գործվածքներ 
արհեստական մետաքսից. վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
կոսմետիկական անձեռոցիկներ մանածա-
գործվածքից. մետաքսե գործվածքներ. շղարշ. 
գործվածքներ սպանեախոտից. տաֆտա 
(նրբադիպակ) (գործվածք). տրիկոտաժե 
գործվածքներ. շղարշե վարագույրներ. զեֆիր 
(գործվածք). չիթ. մանածագործվածքից 
ամանատակեր. սեղանի մանածագործված-
քից տակդիրներ. մանածագործական 
ոչ գործվածքային նյութեր. ներդրակներ 
քնապարկերի համար. մանածագործվածքից 
անձեռոցիկներ գրիմը մաքրելու համար. 
պիտակներ մանածագործական նյու թերից. 
մանածագործական երես պատման նյութեր 
պատերի համար. մանածագործական 
գործվածքներ ապակե թելքից. մանածա-
գործական նյութեր զտելու համար. գրա-
մեքենաների ծած կոցներ մանածագործվածքից. 
գործվածք ներ թավաթելից. պատյաններ 
բարձերի համար. սպասքի տակ դրվող 
մանածագործվածքից դրոցներ. վերմակներ, 
ծածկոցներ. բազմոցի բարձերի ծածկոցներ. 
նյութեր մանածագործվածքի համար. 
մանածագործական նյութեր կահույք 
պաստառապատելու համար. գործվածքից 
պատյաններ զուգարանակոնքերի կափա-
րիչների համար. ցնցուղարանի վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
գործվածքից տակաշորեր, խանձարուրներ 
մանկիկների համար. վերմակներ տնային 
կենդանիների համար. քնապարկեր 
նորածինների համար. ծրարներ նորածինների 
համար. քնապարկեր. մահճակալի 
ժանյակերիզներ. մանկական մահճակալների 
բամպերներ (անկողնային սիպտակեղեն). 
մուսլինի գործվածք. բիվակ պարկեր՝ 
որպես քնապարկերի համար պաշտպանիչ 
պատյաններ. զբոսախնջույքների պլեդներ.    

 դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար). 
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների 
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. 
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բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). 
կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. 
երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. 
կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. 
տաբատակալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. 
հագուստի օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև 
շարֆեր. լիֆեր. բռնցքամարտիկների 
վարտիքներ. թասակներ (գլխարկ). իրա-
նա կալներ (կանացի ներքնազգեստ). 
ներքնա զգեստ. գլխանոցներ (հագուստ). 
բոլորագլխարկների շրջանակներ (հենք). 
հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ 
(հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ 
պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա-
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր 
երկար գուլպաների համար. կոշիկների 
ճտքեր. միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). 
պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագուստ. 
բոլորագլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). շարֆ, կաշնե, վզնոց. գոտի-շարֆեր 
ծիսակարգային շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. 
ներդիրներ շապիկների համար. էսպադրիլներ. 
բուտսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. 
գաբար դիններ (հագուստ). սեղմիրաններ 
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ). 
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքա-
ժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է 
պարանոցը և ուսերը. մարմնամարզական 
կոշիկներ. մանտո. անջրանցիկ հագուստ. 
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ 
կոճերից մինչև ծնկները). ջերսի (հագուստ). 
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ 
(հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). օրարի 
(եկեղեցական հագուստ). առանց մատների 

ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղեցական գլխարկ). 
տնային կոշիկներ. կնգուղով վերարկու 
(թիկնոցներ). մուշտակներ. լողափի զգեստներ. 
լողափի կոշիկ. գրպաններ հագուստի համար. 
պիժամաներ. զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). 
սանդալներ. կիսավարտիքներ. կրծկալներ. 
վերարկուներ. կոշիկների կրնկատակեր. 
պատմուճաններ (պարեգոտներ). ռանտեր 
կոշիկների համար. համազգեստ. բրդյա 
բաճկոններ (հագուստ). բաճկոններ 
(հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր (հագուստ). 
լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. լողա-
զգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. մանկական 
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատ-
րաստվածների. ներբաններ. կոշիկներ. 
կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ էլեկտրա-
կան մուֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր 
բուտսերի համար. սպորտային կիսակոշիկներ. 
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով 
բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. դահուկների 
կիսակոշիկներ. կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե 
հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի 
կոստյումներ. սարիներ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ 
փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. 
ձկնորսական բաճկոններ.գոտի-քսակներ 
(հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ. 
թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ քնելու 
համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. 
պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների 
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարա-
ֆաններ. հովարներ՝ որպես գլխարկներ. 
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային 
մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ 
կոշիկներ). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը 
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
Կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
նիհարեցնող նյութեր պարունակող հագուստ. 
ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի կրունկի 
պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ. 
թաթմաններ. լատեքսային հագուստ. 
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պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ). 
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն 
կրծկալներ.  

դաս 28. խցիկներ խաղագնդակների 
համար. ձկնորսության արհեստական խայծեր. 
հրապատիճներ խաղալիք ատրճանակների 
համար. խաղալիքներ ընտանի կենդանիների 
համար. օղակներով խաղեր. Նոր տարվա 
արհեստական տոնածառեր. աղեղներ 
նետաձգության համար. պարագաներ 
աղեղից արձակելու համար. դահուկների 
եզրակներ. ճոճեր. խաղագնդակներ. փչովի 
խաղագնդակեր. բիլյարդի սեղանների 
կողեզրերի պահպանակներ. ճոճաձիեր 
(խաղալիքներ). ձեռնոցներ հարվածով նետելու 
համար (խաղի պարագաներ). ծծակներով 
շշեր տիկնիկների համար. հեծանվային 
վարժասարքեր. բիլյարդի խաղագնդեր. կավիճ 
բիլյարդի խաղաձողերի (կիյերի) համար. 
հարմարանքներ բիլյարդ խաղալիս չափանշելու 
համար. խաղափայտեր. փոքր գնդակներ 
խաղերի համար. խաղալիքներ. կառուցելու 
խորանարդիկներ (խաղալիքներ). սահնակներ 
բոբսլեյի համար. Սուրբ ծննդյան հրթիռներ 
(երեկույթների անակնկալներ). կիսակոշիկներ, 
դրանց ամրացված չմուշկներով. մոմակալներ 
Նոր տարվա տոնածառերի համար. խաղագնդեր. 
սարքեր և սարքավորումներ բոուլինգի համար. 
բռնցքամարտի ձեռնոցներ. կենդանիների 
աղիքներից լարեր ձեռնաթիակների 
(ռակետների) համար. մականներ. ձկնորսական 
կարթեր. օդապարուկներ. կարժառներ 
օդապարուկների համար հարմարանքներ 
օդապարուկների պարանները փաթաթելու 
համար. թիրախներ. զանգակներ Նոր 
տարվա եղևնիների համար. խաղահաշվի 
նիշեր (ժետոններ) խաղերի համար. խաղային 
կոնստրուկտորներ. լարեր ձեռնաթիակների 
(ռակետների) համար. սպորտային 
մարզասարքեր. ուժային մարզասարքեր. 
մանր՝ գեղեցիկ իրեր երեկույթների համար. 
վահանակներ (սպորտային ապրանքներ). 
պայուսակներ կրիկետի համար. հոկեյի 
մականներ. շաշկի (խաղ). խաղազառեր. 
էքսպանդերներ (վարժասարքեր). սպոր-
տային սկավառակներ. դոմինո (խաղ). 
շախմատ. շախմատի տախտակներ. շաշկու 
տախտակներ. խաղալիք ատրճանակներ. 

անվակներ հեծանվամարզասարքերի համար. 
ձկնորսական կոթավոր ուռկաններ. անիվներով 
կամ առանց անիվների պայուսակներ 
գոլֆի համար. անակնկալներով խաղեր 
խաղարկումների համար. սպորտային ցանցեր. 
թենիսի ցանցեր. դահուկակապեր. տեգեր. 
ձկնորսական լողաններ. սեղանի ֆուտբոլ. 
սպորտային որսատեգային հրացաններ. 
ձեռնոցներ խաղերի համար. տարողություններ, 
բաժակներ խաղազառերի համար. սպորտային 
սարքեր ծանր ատլետիկայում մարզվելու 
համար. ձկնորսական կեռիկներ. չխչխկաններ 
(խաղալիքներ). տնային խաղեր. խաղեր. 
ցուցադրավահանակներ թռչող թիրախների 
վրա կրակելու համար. ձեռնաթիակներ 
(ռակետներ). խայծեր որսորդության կամ 
ձկնորսության համար. ձկնորսական սարքեր. 
ձկնորսական կարթաթելեր. մահճակալներ 
տիկնիկների համար. տնակներ տիկնիկների 
համար. խամաճիկներ. տիկնիկներ. թատե-
րական դիմակներ. դիմակահանդեսային 
դիմակներ. տրանսպորտային նմուշների 
փոքրամասշտաբ մոդելներ. ձկնորսական 
կոճեր. լողաթաթեր. ձկնորսական թարփիկներ 
(ձկնորսական թակարդներ). լողավազաններ 
(խաղային և սպորտային իրեր). արհեստական 
ձյուն Նոր տարվա եղևնիների համար. 
նետելու սպորտային հարմարանքներ. 
անվավոր չմուշկներ. չմուշկներ. փոկի 
կաշի (դահուկների հենամակերևույթների 
համար). կավե աղավնիներ (թիրախներ). 
սերֆինգի տախտակներ. տիկնիկների 
հագուստ. տիկնիկների սենյակներ. սարքեր 
աճպարարության ցուցադրման համար. 
կեգլի (խաղ). ձկնորսական կարթաթելեր 
կենդանիների աղիքներից. պատվածքներ 
դահուկների հենամակերևույթների համար. 
դահուկներ. սեղանի թենիսի սեղաններ. հոլեր 
(խաղալիքներ). սահնակներ (սպորտային 
ապրանքներ). տրիկ-տրակ (սեղանի խաղ) 
նարդի. ինքնագլորներ (խաղալիքներ). 
փետրագնդակներ բադմինտոնի համար. 
օդաճնշական խաղալիք ատրճանակներ. 
հրապատիճներ (խաղալիքներ). տոնածառերի 
զարդարանքներ, բացառությամբ լամպերի, 
մոմերի և հրուշակեղենի. տակդիրներ Նոր 
տարվա եղևնիների համար. բիլյարդի 
խաղափայտեր (կիյեր). բիլյարդի խաղաձողերի 
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(կիյերի) ծայրապանակներ. բիլյարդի սեղաններ. 
կանխավճարով աշխատող բիլիարդի 
սեղաններ. կայակներ սերֆինգի համար. 
առագաստավոր տախտակներ սերֆինգի 
համար. դելտապլաններ. սարքեր խաղերի 
համար. մարմնամարզական հարմարանքներ. 
սուսերամարտի զենքեր. սուսերամարտի 
դիմակներ. սուսերամարտի ձեռնոցներ. բեյսբոլի 
ձեռնոցներ. լեռնագնացական հանդերձանք. 
արմնկակալներ (սպորտային ապրանքներ). 
ծնկակալներ (սպորտային ապրանքներ). 
շարժական մասերով խաղալիքներ. պարա-
պլաններ. պաշտպանիչ միջադիրներ 
(սպորտային հանդերձանքի տարրեր). անվավոր 
տախտակներ սահելու համար. տոբոգաններ 
(խաղալիքներ). զսպանակվող տախտակներ 
(սպորտային պարագաներ). թավշե արջուկներ. 
ջրային դահուկներ. գոլֆի ձեռնոցներ. 
խայծին դիպչելու, վերցնելու ազդանշանիչներ 
(ձկնորսական պարագաներ). խայծը բռնելու 
տվիչներ (ձկնորսական պարագաներ). սեղանի 
խաղեր. տոնավաճառային կարուսելներ. 
թռչող սկավառակներ (խաղալիքներ). 
պայտեր խաղերի համար. մահջոնգ. 
թավշյա խաղալիքներ. հարմարանքներ 
օճառի պղպջակներ բաց թողնելու համար 
(խաղալիքներ). տրանսպորտային միջոցներ 
(խաղալիքներ). մականամարզության մահակ-
ներ. թիթեռնացանցեր. հատուկ պատյաններ 
դահուկների և սերֆինգի տախտակների համար. 
փոկեր առագաստով տախտակների համար. 
գլուխկոտրուկներ՝ կազմված պատկերներ 
կազմող տարրերի հավաքածուից (փազլներ). 
կայմեր առագաստով տախտակների համար. 
ներկափոշեցիրներ (սպորտային պարագաներ) 
ներկագնդակով խաղի համար զենք 
(սպորտային պարագաներ). ներկագնդակներով 
խաղի գնդիկներ (ներկագնդակներով խաղի 
փամփուշտներ) (սպորտային ապրանքներ). 
փոկեր սերֆինգի տախտակների համար. 
սարքեր թենիսի գնդակներ նետելու համար. 
մեկնարկի բլոկներ սպորտի համար. գնդեր 
ձյան փաթիլներով. փոկեր ծանր ատլետիկայով 
պարապողների համար (սպորտային 
ապրանքներ). բոդիբորդներ. բինգոյի 
քարտեր. հարմարանքներ հողի գնդերը 
տեղը դնելու համար (գոլֆի պարագաներ). 
հրապուրաշվիկներ որսի համար. ռուլետկաների 

(պտուտախաղերի) անիվներ. միասահուկավոր 
անվավոր չմուշկներ. պինատներ. կախովի 
տանձիկներ. ռադիոկառավարվող խաղալիք 
մեքենաներ. մարզիկների կողմից օգտագործվող 
բևեկնախեժ. ձյունամուճակներ. պարսատիկներ 
(սպորտային ապրանքներ). կանխավճարով 
աշխատող խաղային ավտոմատներ. 
գեղադիտակներ. խաղաթղթեր. կոնֆետիներ. 
էլեկտրոնային թիրախներ. հոտավետ 
խայծեր որսորդության և ձկնորսության 
համար. կամուֆլյաժային էկրաններ (սպոր-
տային ապրանքներ). սպորտային ձգող 
կիսավարտիքներ (սպորտային ապրանքներ). 
սնոուբորդներ. փոքրամասշտաբ հավաքովի 
մոդելներ (խաղալիքներ). պաչինկոներ. 
ժումար (լեռնագնացական հանդերձանք). 
խաղային ավտոմատներ մոլեխաղերի համար. 
սլոտ-մեքենաներ (խաղային ավտոմատներ). 
տոնական թղթե գլխարկներ. պահող 
տախտակներ լողի համար. խաղահաշվի 
նիշեր մոլախաղերի համար. ջնջվող, քերվող 
շերտով վիճակահանության տոմսեր սքրեչ-
քարտեր վիճակահանության համար. 
փափուկ խաղալիքներ. ցատկահարթակներ 
(բատուտներ). ձողեր ցատկելու համար. 
թևակապեր լողի համար. լողի գոտիներ. լողի 
բաճկոնակներ. ավտոմատներ տեսախաղերի 
համար. հեղուկաբյուրեղային էկրաններով 
դյուրակիր խաղեր. արկադային ավտոմատներ 
տեսախաղերի համար. խաղերի կոնսոլների 
կառավարման վահանակներ. մոդելներ 
(խաղալիքներ) մանրակերտներ (խաղալիքներ). 
խաղալիք պատկերաքանդակներ. մեքենաներ 
գնդակներ նետելու համար. մարմնամարզական 
մարզագնդեր. դիմակներ (խաղալիքներ). 
մատրյոշկա տիկնիկներ. խաղերի կառավար-
ման վահանակներ. պայուսակ-սայլակներ 
գոլֆի համար. սերֆինգի թիավարելու 
տախտակներ. օդային մոդելների թռիչքի 
հոլակներ և կայունարարներ. խաղաղեկեր 
տեսախաղերի համար. խաղային կոնսոլների 
էկրանների պաշտպանիչ ժապավեններ. 
դրոններ (խաղալիքներ). խաղալիք ռոբոտներ. 
խաղագնդակների օդամղման պոմպերի 
ասեղներ. պոմպեր հատուկ հարմարեցված 
խաղագնդակների համար. մանկիկների 
ֆիզիկական զարգացման համար նախատեսված 
գորգեր. թավշյա խաղալիքներ հարմար 
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ծածկոցով. եռանիվ խաղալիք հեծանիվներ 
մանուկների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ նմանակող խաղալիքներ. փչովի 
լողաններ լողավազանում լողալու համար. 
գեղարվեստական մարմնամարզության ժապա-
վեններ. շրխկաններ երեկույթների համար. 
խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտման համար. 
խաղալիք խմորազանգված. շարժական 
խաղեր և խաղալիքներ, որոնք ներառում են 
հեռահաղորդակցության գործառույթներ. 
բումե րանգներ. առևտրային քարտեր խաղերի 
համար. գոտկատեղի համար վարժությունների 
գոտիներ. լողաթևեր ջրասուզման համար. 
թաղանթավոր ձեռնոցներ լողալու համար. 
փչովի խաղալիքներ լողավազանների համար. 
անվավոր դահուկներ. դահուկային փայտեր. 
փայտեր անվավոր դահուկների համար. 
յոգայի ճոճեր. խաղային վրաններ. խաղային 
վրաններ. տեսախաղերի ձեռքի կցուրդներ. 
խաղատնակներ երեխաների համար. 
պիտակներ գոլֆի պայուսակների համար. 
սահնակներ սկելետոնի համար.

դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 
ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած 
մանր վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. 
սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ. շաքա-
րապատ մրգեր. կրոկետներ. անկենդան 
խեցգետնանմաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան 
խեցգետիններ. ձկան սուկի. շրդանային 
մակարդներ. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր . մրգային դոնդող. պտղամիս. միս. 
անկենդան ձուկ. սննդային դոնդող. մսային 
դոնդող. որսամիս. կոճապղպեղի մուրաբա. 
պահածոյացված սոյայի հատիկներ սննդի 

համար. ճարպանյութեր սննդային ճարպեր 
պատրաստելու համար. յուղային խառնուրդ-
ներ բուտերբրոդների համար. անկենդան 
ծովատառեխ անկենդան ծովատառեխ. 
անկենդան օմարներ. եգիպտացորենի սննդային 
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից. 
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց. յոգուրտ. Բանջարեղենի ապուրներ. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտ-
ներ). կեֆիր. կումիս. կաթի գերակշռությամբ 
կաթնային ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. 
կաթնամթերք. լանգուստներ (անկենդան). 
բեկոն. պահածոյացված ոսպ. մարգարին. 
մարմելադ, բացի հրուշակեղենից. սննդային 
ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. 
անկենդան միդիաներ. արմավենու սննդային 
յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. 
լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. 
պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. անկենդան սաղմոն. 
կենդանական սննդային ճարպեր. անկենդան 
թյուննոս. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար. արևածաղկի սննդային յուղ. 
ենթամթերքներ. պահածոյացված գետնասնկեր. 
անկենդան ընտանի թռչուն. մրգակեղև. 
ալգինատներ խոհարարական նպատակների 
համար. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի 
հեղուկ սննդային յուղ. պահածոյացված 
լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք. 
մրգային չիպսեր. անկենդան խխունջներ. 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. 
սննդի համար պատրաստված ծաղկափոշի. 
անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ. 
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված 
միս. անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. 
խխունջի ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած 
սերուցք. խոզի միս. ուտելի թռչնի բներ. 
ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
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օգտագործելու համար. մրգային պահածոներ. 
մսի պահածոներ. կարտոֆիլի բլիթներ. աղը 
դրած ձուկ. անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային 
վարունգ). սննդի մեջ օգտագործվող շերամի 
որդի թիթեռների հարսնյակներ.բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի 
մրգանույշ. թահինի. հումուս. պահածոյացված 
ծովային ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կտրված կաթ. կիմչի. սոյայի 
կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. պահածոյացված 
պղպեղ. արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան 
մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե 
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտ-
ներ խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ. խտացրած կաթ. թթվասեր. 
կաթնաթթվային խմորումով եռացրած կաթ. 
թթվեցրած կաթ. տոմատի մածուկ. դդմիկի 
խավիար. բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
նշի կաթ խոհարարական նպատակների 
համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված 
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. 
բուլգոգի. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրված ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
գուակամոլե. սոխի օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի 
հյութ խոհարարական նպատակների համար. 
սառեցումով չորացրած միս. վարսակի կաթ. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը 
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի 
սննդային յուղ. ուտելի մրջյունների թրթուրներ, 
պատրաստված. ուտելի անկենդան միջատներ. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի 
հիմքով խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 

ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար. 
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ). 
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած 
մրգային խմոր. սոյայի ծնեբեկ. սոյայի բլիթներ. 
տոֆուի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով կամ 
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր]. 
տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն. 
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ. 
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. 
շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. 
օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. 
բանջարեղենային խտածոներ սնունդ 
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ 
սնունդ պատրաստելու համար. հացին 
քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-
ագար խոհարարական նպատակների 
համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ. 
կաթնաշոռ. կաթնաթթվային ըմպելիքներ. 
չորացրած ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված 
կոճապղպեղ. պահածոյացված կոճապղպեղ. 
թթու դրած կոճապղպեղ. 

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. 
ոչ բուժիչ թուրմեր. ոչ բուժիչ թուրմեր. 
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր 
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք. 
անթթխմոր. աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու 
համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. 
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. 
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. 
նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). համե-
մունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
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եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ. շաքար. 
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի 
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր 
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ. 
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար. 
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց 
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և 
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. 
մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյութեր 
երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. Ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. 
բուլկիներ. պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). 
պիցաներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի 
ալյուր. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի կոնֆետներ 
(հրուշակեղեն). բրինձ. զաֆրան (քրքում) 
(համեմանք). սագո. սոուսներ (համեմունքներ). 
նեխուրի աղ. Սպիտակաձավար. սորբեթ 
(սառեցված աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. 
տապիոկայի ալյուր. տարտեր (մրգա - 
բանջարեղենային կարկանդակներ). տարտեր 
(մրգա - բանջարեղենային կարկանդակներ). 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 

հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված 
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. 
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. 
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո. 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի ձավար. 
հացաթխման փոշի. հացաթխման փոշի. 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով 
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր. 
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային 
խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր 
(սենդվիչներ). պեստո. բաղադրություններ 
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի 
սերմ խոհարարական նպատակների համար. 
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու 
խոհարարական նպատակների համար. 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. սոուսներ մակա-
րոնեղենի համար. հացահատիկային սալիկներ. 
արմավենու շաքար. պատրաստի խմոր. 
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թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ 
կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի համար. 
պելմեններ. շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ-
րաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. 
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների 
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. 
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար. 
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի 
բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի. 
արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ. հոթ-
դոգ սենդվիչներ. սառույցի խորանարդիկներ. 
մշակված սերմնահատիկներ որպես 
համեմունք օգտագործելու համար. քնջութի 
սերմնահատիկներ (համեմունք). թթու դրած 
բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկալիլի). 
բլղուր. մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի 
ալյուր. լոռամրգի սոուս [համեմունքներ]. խնձորի 
սոուս [համեմունքներ]. չորահաց. կարտոֆիլի 
հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն. 
բրնձի կրեկերներ. կիմչի յուղաբլիթներ. 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա. 
հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք). 
լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. 
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ. 
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ. 
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ. 
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի 
ծաղկաջուր խոհարարական  նպատակների 
համար. մրգային սառույցներ. նուգա. 

հարիսա (համեմունք). կոճապղպեղի մածուկ 
(համեմունք).      

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

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

դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. սիգարետների ծայրապանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. վառիչներ 
ծխողների համար. գազի բալոններ վառիչների 
համար. ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի 
համար. ծամելու ծխախոտ. սիգարներ. 
սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու 
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար. 
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. 
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ. թքամաններ 
ծխախոտի համար. խոնավարարներով 
տուփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխողների 

համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի 
բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. վառիչների համար հարմարեցված 
պատրույգներ. նարգիլեներ:

____________________

(210) 20201602
(220) 24.08.2020
(730) «Յանկար» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյավ 
15, բն. 21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. ամենօրյա միջադիրներ (հիգիենիկ) 

կանանց համար:
____________________

(210) 20201564
(220) 17.08.2020
(730) «Ապտես» ՍՊԸ, Երևան, Գյումրի մայրուղի 
35, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. ավտոմեքենաների ճնշա-

կայաններում սեղմված բնական գազով 
լիցքավորում:

____________________
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(210) 20201663
(220) 31.08.2020
(730) «Մինի բասկոնիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Արշակունյաց պող., շ. 15, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. 

դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդու կամ կենդանիների համար. 
թեյեր բուժական նպատակների համար.

դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 
ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած 
մանր վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. 
սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ. 
շաքարապատ մրգեր. կրոկետներ. անկենդան 
խեցգետնանմաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան 
խեցգետիններ. ձկան սուկի. շրդանային 
մակարդներ. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. մրգային դոնդող. պտղամիս. 
միս. անկենդան ձուկ. սննդային դոնդող. 
մսային դոնդող. որսամիս. կոճապղպեղի 
մուրաբա. պահածոյացված սոյայի հատիկներ 
սննդի համար. ճարպանյութեր սննդային 
ճարպեր պատրաստելու համար. յուղային 
խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. 

անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմարներ. 
եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային 
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային 
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային 
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ. 
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի 
հյութեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս. 
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստներ 
(անկենդան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ. 
մարգարին. մարմելադ, բացի հրուշակեղենից. 
սննդային ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. 
անկենդան միդիաներ. արմավենու սննդային 
յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. 
լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. 
պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. անկենդան սաղմոն. 
կենդանական սննդային ճարպեր. անկենդան 
թյուննոս. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար. արևածաղկի սննդային յուղ. 
ենթամթերքներ. պահածոյացված գետնասնկեր. 
անկենդան ընտանի թռչուն. մրգակեղև. 
ալգինատներ խոհարարական նպատակների 
համար. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի 
հեղուկ սննդային յուղ. պահածոյացված 
լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք. 
մրգային չիպսեր. անկենդան խխունջներ. 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. 
սննդի համար պատրաստված ծաղկափոշի. 
անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ. 
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված 
միս. անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. 
խխունջի ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած 
սերուցք. խոզի միս. ուտելի թռչնի բներ. 
ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. մրգային պահածոներ. 
մսի պահածոներ. կարտոֆիլի բլիթներ. աղը 
դրած ձուկ. անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային 
վարունգ). սննդի մեջ օգտագործվող շերամի 
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որդի թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի 
մրգանույշ. թահինի. հումուս. պահածոյացված 
ծովային ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կտրված կաթ. կիմչի. սոյայի 
կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. պահածոյացված 
պղպեղ. արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան 
մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե 
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ. խտացրած կաթ. թթվասեր. 
կաթնաթթվային խմորումով եռացրած կաթ. 
թթվեցրած կաթ. տոմատի մածուկ. դդմիկի 
խավիար. բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
նշի կաթ խոհարարական նպատակների 
համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված 
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. 
բուլգոգի. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրված ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
գուակամոլե. սոխի օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի 
հյութ խոհարարական նպատակների համար. 
սառեցումով չորացրած միս. վարսակի կաթ. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը 
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի 
սննդային յուղ. ուտելի մրջյունների թրթուրներ, 
պատրաստված. ուտելի անկենդան միջատներ. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի 
հիմքով խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ 

արհեստական թաղանթներ երշիկի համար. 
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ). 
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած 
մրգային խմոր. յուբա. սոյայի բլիթներ. 
տոֆուի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով կամ 
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր]. 
տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն. 
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ. 
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. 
շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. 
օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. 
բանջարեղենային խտածոներ սնունդ 
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ 
սնունդ պատրաստելու համար. հացին 
քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-
ագար խոհարարական նպատակների 
համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ. 
կաթնաշոռ. կաթնաթթվային ըմպելիքներ. 
չորացրած ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված 
կոճապղպեղ. պահածոյացված կոճապղպեղ. 
թթու դրած կոճապղպեղ:

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի համար. 
համեմանք. անթթխմոր. աղ սննդամթերքը 
պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ. 
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. 
անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. 
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի 
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի 
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի 
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք. 
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ 
(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. ադիբուդի. 
կայունարարներ հարած սերուցքի համար. 
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ. 
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային 
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ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի 
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի 
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ 
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ 
հրուշակեղենի համար (բացառությամբ 
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի 
համար. քաղցր ամոքահունց խմոր 
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ. 
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար. 
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց 
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և 
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. 
մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյութեր 
երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 

համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված 
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. 
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. 
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների համար. 
թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. 
մսային թանձր ամոքանք. միսո. սոյայի խյուս 
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով 
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր. 
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային 
խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր 
(սենդվիչներ). պեստո. բաղադրություններ 
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի 
սերմ խոհարարական նպատակների համար. 
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու 
խոհարարական նպատակների համար. 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. սոուսներ 
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային 
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի 
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ 
կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի համար. 
վարենիկներ (լցոնված խմորի գնդիկներ). 
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պելմեններ. շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. 
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների 
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. 
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար. 
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի 
բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի. 
արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ. հոթ-
դոգ սենդվիչներ. սառույցի խորանարդիկներ. 
մշակված սերմնահատիկներ որպես 
համեմունք օգտագործելու համար. քնջութի 
սերմնահատիկներ (համեմունք). թթու դրած 
բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկալիլի). 
մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկացորեն. 
հնդկացորենի ալյուր. լոռամրգի սոուս 
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունքներ]. 
չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ. 
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. 
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ 
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը 
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. 
շնչառությունը թարմացնող ծամոններ. 
արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա. հաց առանց 
սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք). լաքսա. 
պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. շոկոլադով հաց 
(շոկոլատին). շոկոլադով հաց (շոկոլատին). 
ջրիմուռով թեյ. կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային 
խառնուրդներ. ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի 
մակարուններ. սուրճի լցված պարկուճներ. 
նարնջի ծաղկաջուր խոհարարական 
նպատակների համար. մրգային սառույցներ. 
նուգա. հարիսա (համեմունք). կոճապղպեղի 
մածուկ (համեմունք)։

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

____________________
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(210) 20201567
(220) 18.08.2020
(730) «Մայ կորպ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 
9-րդ զնգ. 8շ. բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. միջնորդային գործունեություն.  

անշարժ գույքի գործակալությունների 
ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններում:

____________________

(210) 20201571
(220) 19.08.2020
(730) «Խենթ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, ք. 
Աշտարակ, Ալազանի փ., տուն 11/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. օգնություն գործա-

րարության կառավարման հարցերում. 
մարքեթինգ (շուկայավարում). 

դաս 41. զվարճությունների ծառայություններ. 
միջոցառումների կազմակերպում:

____________________

(210) 20201573
(220) 19.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հայկ Ասատրյան 
Վարազդատի, Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղ., 
շ. 4ա, բն. 19, AM 

(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված. 
սառեցված. 

դաս 35. գովազդ. մատակարարման 
ծառայություներ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում) մսի, ձկան և 
թռչնամսի վաճառք.

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

____________________

(210) 20201574
(220) 19.08.2020
(730) Ռուբեն Մելիքյան, Երևան, Նորաշեն թաղ. 
24 53, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 35. օգնություն գործարարության 

կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայ տա րարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտա հանման գործակալությունների 
ծառայություններ. առևտրային տեղեկա-
տվության գործակալությունների ծառայու-
թյուններ.ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդային նյութերի տարածում. 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի 
և ապարատների վարձույթ. հաշվապահական 
գրքերի վարում.  առևտրային աուդիտ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում.  գովազդային նյութերի վարձույթ  
խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման հարցերով. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. Գովազդ.  
Ռադիոգովազդ. ծառայություններ հասարա-
կական հարաբերությունների բնագավառում.  
Հեռուստագովազդ հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ).  
ցուցափեղկերի ձևավորում.  գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ.  
գործարարության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ.  շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ.  տվյալ-
ների ավտոմատացված հիմնապաշարների 
վարում . մասնագիտական խորհրդատվություն 
գործարարության ասպարեզում տնտեսական 
կանխատեսում.  ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով.  գործնական տեղեկատվության 
տրամադրում. վճարման փաստաթղթերի 
նախապատրաստում.  ձեռնարկությունները 
տեղափոխելու հետ կապված վարչական 
ծառայություններ տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար.  վաճառքի 

օժանդակություն երրորդ անձանց համար.  
հարկային հայտարարագրերի կազմում.  տեքստի 
մշակում.  լրագրերի բաժանորդագրության 
կազմակերպում երրորդ անձանց համար.  
հյուրանոցային գործունեության կառավարում.  
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում.  
տեղեկա տվության կանոնակարգում տվյալ-
ների համա կարգչային հիմնապաշարներում.  
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում.  գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում.  առևտրի ավտոմատների 
վարձույթ.  գների համեմատման ծառա-
յություններ. մանրածախ վաճառքի նպա-
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով  սպառողներին առև-
տրային տեղեկատվության և խորհուրդների 
տրամադրում ապրանքների և ծառայությունների 
ընտրության հարցում.  հեռահաղորդակցական 
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար.  գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում.  ապրանքների 
և ծառայությունների լիցենզիաների առևտրա-
յին (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար.  հաշիվների ապրանքագրերի 
տրա մադրում.  գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. մարքեթինգ (շուկայավարում.)  
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ.  
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների) 
վարձույթ.  տեղեկատվության տրամադրում 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում.  վաճառքի օժանդակման համար 
որոնման համակարգի օպտիմալացում.  
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.  
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ 
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում.  շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների և 
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վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում.  Արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար.  
գովազդային վահանակների վարձույթ.  
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար.  առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում.  հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում.  հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում.  
գրանցամատյանների տեղեկատվության 
թարմացում և պահում.  տեղեկատվական 
ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով.  պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում. բիզնես-ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն.  խորհրդատվություն գովազդային 
հաղորդակցության ռազմավարության 
վերա բերյալ. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
շուկայի հետախուզական ծառայություններ.  
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում).  
գործարարության ժամանակավոր կառա-
վարում.  արտաքին գովազդ. գրասենյակային 
սարքավորումների վարձույթ համատեղ 
աշխատանքային պայմաններում.  հացա-
մթերքին վերաբերող մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ.  սպառողի պրոֆիլավորում 
առևտրային կամ մարքեթինգային 
նպատակներով.  վարչական ծառայություններ 
բժշկական ուղղորդման համար: 

____________________

(210) 20201582
(220) 20.08.2020
(730) Արտաշես Արմենի Ավետսիյան, Երևան, 
Իսահակյան փ., տուն 34բ, AM 

(540) 

(511) 
դաս 20. արծաթազօծված ապակի 

(հայլիներ). հայլիներ. բանբուկի իրեր. 
նստարաններ (կահույք). օրորոցներ. դարակներ 
գրադարանների համար. փայտե մահճակալներ. 
երիզներ փայտից. սպասքապահարաններ. 
գրասեղաններ (կահույք). գրասենյակային 
կահույք. կահավորանք (կահույք). քարտա-
դարաններ (կահույք). պահարաններ 
փաստաթղթերի համար. բուխարու էկրաններ 
(կահույք). աթոռներ. պառկելաթոռներ. 
գլխակալնռր (կահույք). դարակներ բոլորա-
գլխակների համար. ցուցափեղկեր. 
կախարաններ հագուստի համար. դարակներ 
քարտարանների պահարանների համար. 
բազկաթոռներ. կոմոդներ.սեղաններ. բազ-
մոցի բարձեր. ներքնակներ. կախիշների 
ոչմետաղական կեռիկներ հագուստի 
համար. սեղաններ նկարելու, գծգրելու 
համար. բազմոցներ. փայտե փորագրված 
գեղարվեստական իրեր. դպրոցական 
կահույք. մահճակալներ. դարակներ (կահույք). 
ծաղկարկղեր (կահույք). պահարաններ 
սննդամթերքի համար. ոչ մետաղական 
օժանդակ պարագաներ պատուհանների 
համար. ոչ մետաղական օժանդակ պարագա-
ներ մահճակալների համար. ոչ մետաղական 
օժանդակ պարագաներ դռների համար. 
հանդերձարաններ (զգեստապահարաններ). 
լվացարանների սեղաններ (կահույք). հագուստի 
կախիչներ (կահույք). շիրմաններ (կահույք). 
դռներ կահույքի համար. սեղաներեսներ. 
դարակներ կահույքի համար. մահճակալների 
հիմքեր. արձաններ փայտից, մոմից, գիպսից, 
կամ պլաստմասայից. գզրոցներ. հայելիներ. 
բացովի թեթև բազկաթոռներ. պատվանդան ներ 
(կահույք). հյուսածո իրեր. ցուցապահարաններ 
(կահույք). գեղարվեստական իրեր փայտից, 
մոմից, գիպսից կամ պլաստմասայից. 
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սպասարկման անվավոր սեղաններ (կահույք). 
կիսանդրիններ փայտից, մոմից, գիպսից, 
կամ պլաստմասայից. շրջանակներ նկարների 
համար. աթոռակներ. արձանիկներ, պատ-
կերներ փայտից, մոմից, գիպսից, կամ 
պլաստմասայից. սայլակներ (կահույք). անվավոր 
սեղանիկներ համակարգիչների համար 
(կահույք). ներսի շերտավարագույրներ հյուսած 
փայտից. բարձակներ (կահույք). մանկական 
մահճակալներ. զգեստապահարաններ. 
փայտից, մոմից, գիպսից, կամ պլաստիկից 
խաչե լիություններ, բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի դյուրակիր գրասեղաններ: 

____________________

(210) 20201583
(220) 20.08.2020
(730) Արտաշես Արմենի Ավետսիյան, Երևան, 
Իսահակյան փ., տուն 34բ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 31. թարմ գետնընկույզ. նուշ 

(պտուղներ). թարմ պնդուկ. չմշակված 
ընկույզներ. չմշակված շագանակներ. չմշակված 
բակլա. գիհու հատապտուղներ. չամիչ. չիր:

____________________

(210) 20201585
(220) 20.08.2020
(730) Սիամակ Բոլանդի, Երևան, Կոմիտաս 
43/1, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 27. լոգարանի գորգիկներ. պատ-

վածքներ հատակների համար. արհեստական 
սիզամարգեր. մարմնամարզական փռոցներ. 
խսիրներ. պաստառներ. դռան առաջի 
ուղեգորգեր ոտքերը մաքրելու համար. 
եղեգից պատրաստված խսիրներ. գորգեր 
ավտոմեքենաների համար. գորգեր. 
սահելը խոչընդոտող գորգեր. պատի ոչ 
մանածագործական դեկորատիվ պաստառներ. 
լինօլեում. հարթակներ գորգածածկույթների 
համար. հատակի վինիլային պատվածքներ. 
հյուսված պարանից փսիաթներ դահուկային 
լեռնալանջերի համար. մանածագործական 
պաստառներ. հատակի հրակայուն գորգեր 
բուխարու և խորովածի մանղալների համար. 
գորգեր յոգայով զբաղվելու համար. տատամի 
ուղեգորգեր. պատի մանածագործական 
երեսպատվածքներ.

դաս 35. առևտուր. օգնություն գործա-
րարության կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յություններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրա սենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազ-
մա կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնակազմը կառա վարելու հարցերով. 
խորհրդա տվություն գործարարության 
կառավարման հարցերով. մեքենագրման 
ծառայու թյուններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
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վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի վար-
ձույթ. խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման հարցերով. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. գովազդ. 
ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային (իրա-
վիճակի, իրադրության) հետազոտություններ. 
ծառայություններ հասարակական հարաբերու-
թյունների բնագավառում. սղագրական 
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր-
դա գրությունների գրառում (գրասենյակային 
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. գործարարության կառավարման 
խորհրդատվական ծառայություններ. մանե-
կենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կար ծիքի հետազոտում. վճարման 
փաստա թղթերի նախապատրաստում. 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յու թյուններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժա-
նորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում.  տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-

հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
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. ամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում).  
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. 
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ 
կտտոցով» (PPC). առևտրային միջնորդություն 
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(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-
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 ֆինանասավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես ծառայություններ. 
հեռուստախանութների ծրագրերի արտա-
դրություն. հասարակության հետ հաղորդա-
կցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազ դային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառումների 
հովանավորմամբ ապրանքների և ծառայու-
թյունների խթանում. մրցակցային հետա-

խուզական 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. թիրախային 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարության 
ժամանակավոր կառավարում. գրտաքին 
գովազդ. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ:

____________________

(210) 20201586
(220) 20.08.2020
(730) Րաֆի Քարջյան, Երևան, Վ. Համբար-
ձումյան շ. 84, 125, AM 
(540) 

(511) 
դաս 11. ապարատներ ախտահանման 

համար:
____________________
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(210) 20201587
(220) 20.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հրաչյա Առա-
քելյան, Երևան, Երվանդ Քոչար 5/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. վաճառք:

____________________

(210) 20201591
(220) 20.08.2020
(730) «Ալ - ֆուդ» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, գ. 
Փանիկ, փ. 14, տուն 2, 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 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):

____________________

(210) 20201596
(220) 21.08.2020
(730) «Ֆամի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, շին. 52, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. հագուստի, կոշկեղենի և 

գլխարկների մասեր, օրինակ՝ բազկապատների, 
գրպանների, պատրաստի աստառների, 
կրունկների և կրկնակրունկների, հովարներ 
գլխարկների համար, բոլորագլխարկների 
շրջանակների (հենք). սպորտային հագուստի 
և կոշկեղենի, օրինակ՝ դահուկորդների 
ձեռնոցների, սպորտային մայկաների, 
հագուստ հեծանվորդների համար, ձյուդոյի 
և կարատեի համազգեստի, բուտսերի 
(ֆուտբոլային), մարմնամարզական կոշիկների, 
դահուկների կիսակոշիկներ, դիմակահանդեսի 
կոստյումների, թղթե հագուստի, թղթե 
գդակների՝ որպես հագուստ օգտագործելու 
համար, մանկական կրծկալների առևտուր, այդ 
թվում նաև առցանց:

____________________

(210) 20201636
(220) 25.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վաչագան 
Կանդիլյան, Երևան, Սուվորովի փ., տուն 16, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 9. սմարթֆոնների ծածկոցներ. 

սմարթֆոնների պատյաններ. սմարթֆոնների 
համար հարմարեցված պաշտպանիչ 
ժապավեններ. լիցքավորող սարքեր. 
տվյալների փոխանցման մալուխներ. 
արտաքին մարտկոցներ. ականջակալներ. 
բարձրախոսների պատյաններ. բջջային 
հեռախոսների լիցքավորող սարքեր տրանս-
պորտային միջոցներում օգտագործելու համար. 
բջջային հեռախոսների տակդիրներ.

դաս 35. առևտուր, գովազդ, ապրանքների 
ներմուծում և արտահանում, մանրածախ 
և մեծածախ առևտուր, էլեկտրոնիկայի և 
էլեկտրատեխնիկայի առևտուր, գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարե-
զում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գրա-
սենյակային ծառայություններ, վաճառքի 
ծառայություն, մասնավորապես՝ էլեկտրական 
տեխնիկայի, բջջային և քաղաքային 
հեռախոսների, աքսեսուարների, նոթբուքերի, 
պլանշետների, համակարգիչների, հեռուստա-
ցույցների, ժամացույցների (այդ թվում՝ 
խելացի), հովերբորդների, պայուսակների, 
տեսախցիկների վաճառք:

____________________

(210) 20201605
(220) 21.08.2020
(730) Լիաննա Թամրազի Թամրազյան, Երևան, 
0051, Մալխասյանց 1, բն. 33, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. հետազոտություններ գործարա-

րության ասպարեզում. առև տրային 
գործունեության գնահատում. խորհրդա-
տվություն գործարարության կազմակերպման 
հարցերով:

____________________

(210) 20201633
(220) 24.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր  Հայրումյան 
Միսակ Կամոյի, Երևան, Թումանյան 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային ծառայու-

թյուններ:
____________________

(210) 20201634
(220) 25.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հայկ Աբրահամյան 
Արսենի, Երևան 0069, Դրոյի փ., տուն 74, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. փաթեթավորված բեռների 

առաքում, ապրանքների առաքում, բեռների 
առաքում, սուրհանդակային ծառայություններ 
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(նամակների կամ ապրանքների առաքում), 
փոստային առաքում, թերթերի առաքում, 
փոստով պատվիրված ապրանքների առաքում, 
ապրանքների փաթեթավորում, ավտոմոբիլային 
փոխադրումներ, փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով, երրորդ անձանց համար 
ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 
առցանց հավելվածների միջոցով, բեռների 
տեղափոխում, ապրանքների պահպանություն:

____________________

(210) 20201635
(220) 25.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լաուրա 
Հովհաննիսյան, Երևան, Մաշտոցի պող., շ. 18,  
20/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. լաքեր եղունգների համար. 

կոսմետիկական հավաքածուներ. կոսմե տի-
կական միջոցներ. կոսմետիկական կրեմներ. 
յուղեր կոսմետիկ նպատակների համար:

____________________

(210) 20201613
(220) 25.08.2020
(730) «Ծիրան մարկետ» ՍՊԸ, Երևան, 
Խորենացի 47, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտուր:

____________________

(210) 20201617
(220) 25.08.2020
(730) Անի Հակոբյան, Երևան 0009, Թամանյան 
2, բն. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

սրճարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20201618
(220) 25.08.2020
(730) Անի Հակոբյան, Երևան 0009, Թամանյան 
2, բն. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

սրճարանների ծառայություններ: 
____________________
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(210) 20201664
(220) 31.08.2020
(730) Բոննի Էնդ Քլաուս Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. կոսմետիկական 

պատրաս տուկներ լոգանքի համար. կոսմե-
տիկական դիմակներ. մաշկը սպիտակեցնող 
կոսմետիկական կրեմներ. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմե տիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական կրեմներ. լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
հարդարանքի կաթ. կոսմետիկական 
միջոցներ մաշկը խնամելու համար. նշի կաթ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար. պատրաստուկներ հալվե վերայով 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
արևապաշտպան պատրաստուկներ. կոլա-
գեններ (սոսնձանյութ) կոսմետիկական 
նպատակների համար. աչքի ժելային 
վիրակապեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. միցելյար ջուր:   

____________________

(210) 20201619
(220) 25.08.2020
(730) Էմմա Հարությունյան, Երևան, Վահրամ 
Փափազյան 17ա, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ. թորման միջոցով 

ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. տանձի սիդր. 
գինի խաղողի չանչերից:

____________________

(210) 20201620
(220) 25.08.2020
(730) Էմմա Հարությունյան, Երևան, Վահրամ 
Փափազյան 17ա, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ. թորման միջոցով 

ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. տանձի սիդր. 
գինի խաղողի չանչերից: 

____________________

(210) 20201621
(220) 26.08.2020
(730) Ալ-Դայաղեմ Ֆոր Թրեյդինգ Էյջընսիս, JO 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտային մելաս նարգիլեների 

համար. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. մշակված կամ 
չմշակված ծխախոտ. նարգիլեներ. վառիչներ 
ծխողների համար. լուցկու տուփեր. լուցկիներ:

____________________
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(210) 20201622
(220) 26.08.2020
(730) «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Հայանիստ, Էջմիածնի 39, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի. հայկական կոնյակ (բրենդի):

____________________

(210) 20201623
(220) 26.08.2020
(730) «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Հայանիստ, Էջմիածնի 39, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի. հայկական կոնյակ (բրենդի): 

____________________

(210) 20201637
(220) 26.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հեղինե Սարգսյան 
Սարգիսի, Կոտայքի մարզ, ք. Նոր Հաճն, Գայի 
3, բն. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. սեմինարների կազմակերպում 

և անցկացում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն).

դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20201638
(220) 26.08.2020
(730) Հրաչիկ Վռամի Նավասարդյան, Երևան, 
Սասունցի Դավիթի 18/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-

նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ). հյուրանոցների 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
հյուրանոցներում. սենյակների, դահլիճների 
վարձակալում հավաքների համար:

____________________

(210) 20201665
(220) 31.08.2020
(730) «Շարի» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի 12, 24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահի ծառայու-

թյուններ. դիմահարդարում. մատնահարդա-
րում. ոտնահարդարում. վարսահարդարում. 
պերմենտային տատուաժ. թարթիչների լիցք:

____________________

(210) 20201639
(220) 26.08.2020
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(730) Շիցզյաչժուան Յիլին Ֆարմասյութիքլ Քո., 
Լթդ., CN 
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային նրբաթելեր. սննդային 

հավելումներ. դիետիկ սննդամթերք բժշկական 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ 
շնչառական հիվանդությունների բուժման 
համար. մանրէասպաններ. հականեխիչներ. 
ախտահանիչ միջոցներ. դեղամիջոցներ մարդու 
համար.  դեղագործական պատրաստուկներ. 
բույսերի էքստրակտներից պատրաստ-
ված հաբեր բժշկական նպատակների 
համար. խոտային թե յերից պատրաստ-
ված հաբեր բժշկական նպատակների 
համար. դեղա բույսերից պատրաստված 
հաբեր. դեղաբույսերից պատրաստ-
ված դեղապատիճներ. դեղագործա-
կան պատրաստուկներ սրտանոթային 
հիվանդությունների բուժման համար. ձեռքերը 
լվանալու հակամանրէային միջոցներ. 
հակավիրուսային պատրաստուկներ:

____________________

(210) 20201640
(220) 26.08.2020
(730) Բուժական մանկավարժության և սոցիա-
լական թերապիայի կենտրոն «ՄԱՅՐԻ» ՀԿ, 
Երևան, Շենգավիթ համայնք, Եղբայրության 11, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 28. մանկական խաղեր և խաղալիքներ. 

զարգացնող խաղեր և խազալիքներ.
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. 

մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. պահա-
ծոյացված բանջարեղեն. ջերմային մշակման 
երթարկված բանջարեղեն. չորացած 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման երթարկված 
մրգեր. բանջարեղենի հյութեր. մրգային 
պահածոներ. բանջարեղենի պահածոներ. 
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
պահածոյացված հատապտուղներ.

դաս 30. թեյ. սառույցով թեյ. թեյի 
հիմքով ըմպելիքներ. սուրճ. սուրճի 
բուսական փոխարինիչներ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ լուծվող սուրճի 
լցվածպարկուճներ. շոկոլադ. քաղցրավենիք. 
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). հրուշակեղեն քաղցր խմորից. 
առավելապես խորիզով.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիք-
ներ. կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. 
բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ներ պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների համար. 
լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). 
օշարակներ լիմոնադների համար. տոմատի 
հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ 
(ոչ ալկոհոլային). ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). սուրճի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ.

դաս 41. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում. մասնագիտական թեյնինգ ների 
կազմակերպում և անցկացնում.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքու, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում.
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դաս 44. հոգեբաննեերի ծառայություններ. 
հատուկ մանկավաևժի ծառայություններ. 
էրգոթերապևտի ծառայություններ. ֆիզիո-
թերապիա. առողջատների ծառայություններ. 
բանջարաբուծություն. այգեգործություն:

____________________

(210) 20201641
(220) 26.08.2020
(730) Շիցզյաչժուան Յիլին Ֆարմասյութիքլ Քո., 
Լթդ., CN 
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ. դեղա-

գործական պատրաստուկներ. դիետիկ սննդա-
մթերք բժշկական նպատակների համար. 
նուտրիցևտիկ պատրաստուկներ թերապևտիկ 
կամ բժշկական նպատակներով. բույսերի 
էքստրակտներից պատրաստված հաբեր 
բժշկական նպատակների համար. խոտային 
թեյերից պատրաստված հաբեր բժշկական 
նպատակների համար. դեղաբույսերից 
պատրաստված հաբեր. դեղաբույսերից պատ-
րաստված դեղապատիճներ. դեղաբույսեր. 
սննդային նրբաթելեր. տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ (դեղային պատրաստուկներ). 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու 
համար. կենսաակտիվ սննդային հավելումներ, 
որոնք պարունակում են ամինաթթուներ, 
միներալներ և միկրոտարրեր. դեղամիջոցներ 
շնչառական հիվանդությունների բուժման 
համար. հակավիրուսային պատրաստուկներ:

____________________

(210) 20201642
(220) 26.08.2020
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. կոկտեյլներ. 
ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային ըմպելիքներ: 

____________________

(210) 20201644
(220) 27.08.2020
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20201646
(220) 27.08.2020
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(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի 

թրմօղի. սպիրտային մրգային լուծամզուքներ. 
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 
ապերիտիֆներ. արակ. 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) 20201648
(220) 27.08.2020
(730) Արմեն Յասաբեկի Սարգսյան, Երևան, Ա. 
Ահարոնյան 14/32, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ 
օղիներ, մրգային օղիներ, հայկական կոնյակ 
(բրենդի), թունդ խմիչքներ. ալկոհոլային 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար:

____________________

(210) 20201649
(220) 27.08.2020
(730) «Տերև ֆուդս» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 
3, AM 

(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ, 

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

լոռամրգի մրգանույշ, թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից), հումուս (խյուս սիսեռից), 
պահածոյացված  ծովային ջրիմուռներ, 
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով, 
կաթնաշոռկիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված 
բանջարեղենների հիմքով), սոյայի  կաթ, 
կաթնային կոկտեյլներ, այվար (պահածոյացված 
պղպեղ), արևածաղկի մշակված սերմեր, ձկան 
մուսեր, ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ, բանջարեղենի 
մուսեր, ձկան մշակված խավիար, մշակված 
սերմեր, սննդի համար պատրաստված հալվե-
վերա, պահածոյացված սխտոր, պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ, կտավատի 
սննդային յուղ, ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր, լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար, կաթնային ֆերմենտ-
ներ խոհարարական նպատակների համար, 
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից), 
խտացրած կաթ, թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք), արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ), մածուն (թթվեցրած 
կաթ), տոմատի մածուկ, դդմիկի խավիար, 
բադրիջանի խավիար, գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար, նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար, 
բրնձի կաթ, պահածոյացված արտիճուկ, կաթի 
փոշի, յակիտորի, բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ), շաքարապատված ընկույզներ, 
բուրավետացրած ընկույզներ, մշակված 
պնդուկ, պահածոյացված հատապտուղներ, 
գուակամոլե (խյուս ավոկադոյից), սոխի 
օղակներ, ֆալաֆել, կիտրոնի հյութ 
խոհարարական նպատակների համար, 
սառեցումով չորացրած միս, վարսակի կաթ, 
բանջարեղենային սերուցքներ, սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն, մամլման եղանակով 
ձիթապտղց առաջին ստացված սննդային յուղ, 
կալբի (կորեական ճաշատեսակ- խորոված, 
տապակած միս), էսկամոլես (մրջյունների ուտելի 
թրթուրներ), ուտելի անկենդան միջատներ, 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն, ընկույզի 
հիմքով հացին քսվող սնունդ, կարտոֆիլի 
հիմքով խմորագնդիկներ, նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար, խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր), սոյայի ձեթ 
սննդի համար, կաթի փոխարինիչներ, նուշի 
կաթ, գետնընկույզի կաթ, կոկոսի կաթ, կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար, 
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ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով, բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար, 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով, ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով, բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար, 
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ), 
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ, մամլած 
մրգային խմոր, յուբա (սոյայի ծնեբեկ), սոյայի 
բլիթներ, թոֆուի բլիթներ:

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք), 
մակարոնեղեն, նշով խմոր, անիսոնի սերմ, 
աստղաձև անիսոն, հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար, ոչ  բուժիչ  
թուրմեր, սրճային բուրավետարարներ, 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար, համեմանք, հաց անխաշ խմորից, 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար, 
պաքսիմատ, թխվածքաբլիթ, ածիկային 
գալետներ, անանուխի կոնֆետներ, 
կոնֆետներ, վաֆլիներ, ամոքահունց բուլկիներ, 
կակաո, սուրճ, սուրճի հումք, սուրճի  բուսական  
փոխարինիչներ, հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով, դարչին (ամոքանք), 
կապարի թուփ, կարամելներ (կոնֆետներ), 
կարրի (ամոքանք), հացահատիկային 
արտադրանք, ծամոն (մաստակ), եղերդ (սուրճի 
փոխարինիչ), թեյ, շոկոլադ, նշակարկանդակներ, 
մեխակ (ամոքանք), համեմունքներ, 
քաղցրավենիք, եգիպտացորենի փաթիլներ, 
ադիբուդի, կայունարարներ հարած սերուցքի 
համար, պաղպաղակ, նրբաբլիթներ, սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի, կերակրի աղ, 
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար, քրքում, 
բնական քաղցրացնող նյութեր, ամոքանք, 
քաղցրաբլիթներ, բուրավետ պղպեղ, սննդային 
ալյուր, բակլայի ալյուր, եգիպտացորենի 
ալյուր, մանանեխի փոշի, գարու ալյուր, սոյայի 
ալյուր, ցորենի ալյուր, ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ, սննդային օսլա, մորի մակարդներ, 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն), պետիֆուրներ 
(հրուշակներ), շաքար, բուրավետարարներ 
հրուշակեղենի համար (բացառությամբ 
եթերային յուղերի), փոշի հրուշակեղենի համար, 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար, կոճապղպեղ (ամոքանք), կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար, բնական  կամ  
արհեստական  սառույց, սառույց  սառեցման  

համար, գլյուկոզա  խոհարարական 
նպատակների համար, սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ), սննդային ձավարներ, 
քացախ, կետչուպ (սոուս), կակաոյով և 
կաթով ըմպելիքներ, սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ, շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ, 
մակարդներ, խմորիչներ, կապակցող նյութեր 
երշիկեղենի համար, մակարոն (նշով թխվածք), 
մակարոններ, աղացած եգիպտացորեն, բոված 
եգիպտացորեն, հաց, ածիկաշաքար, մաթ, ոսկե 
օշարակ, կերամափի օշարակ, անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար, մեղր, մաքրած գարի, 
մանանեխ, մշկընկույզ, լապշա (արիշտա), 
կուտապներ, գարեձավար, սենդվիչներ, պաս-
տեղներ (հրուշակեղեն), խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն), չոր թխվածքաբլիթ, բուլկիներ, 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք), պիցաներ, 
պղպեղ (տաքդեղ), կարտոֆիլի ալյուր, պուդինգ 
(քաղցրակուտապ), պրալինե, ռավիոլի, 
մատուտակի  կոնֆետներ (հրուշակեղեն), 
բրինձ, զաֆրան (քրքում) (համեմանք), 
սագո, սոուսներ (համեմունքներ), նեխուրի 
աղ, սպիտակաձավար, սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր), սպագետի, տապիոկա, տապիոկայի 
ալյուր, տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ), վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար, 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ), վերմիշել, 
կուլեբյակա մսով (կերակուր), պաշտետով 
կարկանդակներ, տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ, սննդային 
սառույց, պաղպաղակ պատրաստելու փոշի, 
հրուշակեղեն նշի հիմքով, հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով, բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի, բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի, 
մանրացված վարսակ, մաքրած վարսակ, 
մթերք վարսակի հիմքով, վարսակի փաթիլներ, 
վարսակաձավար, մատուտակի  ձողիկներ 
(հրուշակեղեն), գարեջրի քացախ, սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ, կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ, շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ, 
սուրճի փոխարինիչներ, սառնաշաքար 
(նաբաթ), փաթիլներ  (հացահատիկային 
արտադրանք), չոու-չոու (համեմունք), կուսկուս 
(ձավար), ածիկի  լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար, ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար, 
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ակնամոմ, փելիշ (համեմունք), մեղվամոր կաթ, 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար, 
սուշի, տոմատի սոուս, մայոնեզ, կրեկերներ, 
եփած կրեմ, մրգային դոնդող (հրուշակային), 
մյուսլի, բրնձային բլիթներ, սոյայի սոուս, 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց), չատնի 
(համեմունք), գարնանային ռուլետ, տակոս, 
տորտիլաներ, սառույցով թեյ, թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ, համեմունքներ աղցանների 
համար, թավալելու պաքսիմատ, թաբուլե, 
հալվա, քիշ, մսային թանձր ամոքանք, միսո 
(համեմունք) /Սոյայի խյուս (համեմունք), 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր, 
բրնձի  հիմքով  թեթև  նախաճաշեր, 
եգիպտացորենի շիլա, եգիպտացորենի 
ձավար, հացաթխման փոշի, կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար), 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ), արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ, ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար, շոկոլադային 
մուսեր, աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն), 
մրգային խյուսեր (սոուսներ), մարինադներ, 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ), պեստո (սոուս), 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար, կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար, ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար, հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ, գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար, գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար, սոուսներ մակարոնեղենի համար, 
հացահատիկային սալիկներ, արմավենու 
շաքար, պատրաստի խմոր, թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ, խմոր 
հրուշակեղենի համար, վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ), պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով), շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար, քաղցրավենիքից պատ-
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար, 
շոկոլադապատ ընկույզներ, բրնձի պուդինգ 
(քաղցրակուտապ), ընկույզի ալյուր, մանրացրած 
սխտոր (համեմունք), բաոցզի (չինական 
կարկանդակներ), բրնձե խմոր խոհարարական 
նպատակների համար, ցզյաոցզի (չինական 
պելմեններ), ռամեն (ճապոնական ճաշատեսակ 

լապշայի հիմքով), օկոնոմիակի (ճապոնական 
բարկահամ բլիթներ), օկոնոմիակիի համար 
խմորախառնուրդ (ճապոնական բարկահամ 
բլիթներ), բուրիտո, կիմբապ (կորեական 
ճաշատեսակ բրնձի հիմքով), ուտելի թուղթ, 
ուտելի բրնձե թուղթ, հացին քսվող սնունդ 
շոկոլադի հիմքով, հացին քսվող սնունդ 
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով, 
ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ, ագավայի 
օշարակ (բնական քաղցրացնող), հայելային 
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ), 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է, սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է, երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ, կաթնային 
կոնֆիտյուր, պիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ), օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ), արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ, հոթ-դոգ սենդվիչներ, սառույցի 
խորանարդիկներ, մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար, 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք), 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի), մշակված կինոա, բլղուր, 
մշակված հնդկացորեն, հնդկացորենի ալյուր, 
լոռամրգի սոուս [համեմունքներ], խնձորի 
սոուս [համեմունքներ], չորահաց, լոմպոր 
(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ), զեֆիր 
(հրուշակեղեն), պաստիլա (հրուշակեղեն), 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ), քիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ), 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով, շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ, շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ, արիշտա ուդոն, արիշտա սոբա:

դաս 31. Չմշակված ցիտրուսային պտուղներ, 
սննդային  և  կերային  չմշակված  ջրիմուռներ, 
ընկույզներ (պտուղներ), գազանանոցում 
պահվող կենդանիներ, կենդանի անասուններ, 
անասնակեր, ծառեր, նոր տարվա տոնածառեր, 
ծառերի բներ, թփուտներ, վարսակ, թարմ 
հատապտուղներ, աղ անասունների 
համար, ճակնդեղ (թարմ), հացահատիկի 
թեփ, անմշակ բնափայտ, փայտի տաշեղ 
փայտազանգված պատրաստելու համար, 
կեղևով փայտանյութ, կակաոյի չմշակված 
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հատիկներ, շաքարեղեգ, սպիտակ ակացիայի 
պտուղներ (եղջերապտուղ) (կեղծ ակացիա 
(հումք)), հացազգիների անմշակ հատիկներ, 
սնկեր (չմշակված), սնկամարմին, քուսպ, 
չմշակված շագանակներ, կիր անասնակերերի 
համար, եղերդի կոճղարմատներ, թարմ 
ճարճատուկ, գալետներ  շների  համար, 
չմշակված կիտրոններ, կոկոսի ընկույզի կեղև, 
կոկոսյան  ընկույզ, կերեր թռչունների համար, 
կանճրակի  քուսպ  անասունների  համար, 
թարմ վարունգ, գայլուկի կոներ, խառնակեր 
թեփից անասունների համար, կոպրա, 
կենդանի միդիաներ, թարմ բանջարեղեն, 
թարմ դդումներ, պսակներ  թարմ  ծաղիկներից, 
ձվեր ճտեր աճեցնելու համար, ցանկածածկ, 
օղեթորման մնացորդներ (անասնակեր), դիրտ, 
ցեղական անասուն, կենդանիներին բտելու 
պատրաստուկներ, բրնձի ալյուր անասնակերի 
համար, չմշակված բակլա, բնական ծաղիկներ, 
դեկորատիվ  նպատակներով  չորացրած  
ծաղիկներ, բույսերի ծաղկափոշի (հումք), չոր 
խոտ, կազդուրիչ կերեր կենդանիների համար, 
խար, ցորեն, թարմ մրգեր, բնական ճիմահող, 
գիհու հատապտուղներ, ծիլեր բուսաբանական 
նպատակների համար, հացահատիկ 
(հացաբույսեր), հացահատիկային կերաբույսեր 
կենդանիների համար, սերմեր տնկելու համար, 
ձավարեղեն ընտանի թռչունների համար, 
բարկահամ թարմ խոտեր, բույսեր, սածիլներ, 
գայլուկ, կոլա ընկույզներ, թարմ սալաթ-
կաթնուկ, թարմ ոսպ, կերային խմորիչներ, 
խցանակեղև, կտավատի ալյուր (խար), փռոցներ 
կենդանիների համար, տորֆ կենդանիների 
փռոցների համար, եգիպտացորեն, 
եգիպտացորենի քուսպ անասունների համար, 
ածիկ գարեջրագործության և օղեթորման 
համար, մրգային քուսպ, պնդուկ (թարմ), 
ալյուր անասնակերի համար, ձկնկիթ, շերամի 
որդերի ձվեր, ծաղիկների սոխուկներ, թարմ 
սոխ, ձիթապտուղ (զեյթուն) չմշակված, թարմ 
նարինջներ, գարի, եղինջ, սիպեի ոսկոր 
թռչունների համար, ծղոտ  փռոցների  համար, 
ծղոտ (անասնակեր), արմավենի (արմավենու 
տերևներ), արմավենիներ, լափ թեփից 
անասունների համար, կենդանի ձուկ, խաղողի 
վազեր, սոճու կոներ, պատիճավոր տաքդեղ 
(բույս), չորացրած  բույսեր  դեկորատիվ  
նպատակների  համար, թարմ պրաս, 

չմշակված սիսեռ, կարտոֆիլ (չմշակված), 
պատրաստուկներ ընտանի թռչունների 
ձվատվությունը բարձրացնելու համար, 
կերեր մսուրքի կենդանիներին կերակրելու 
համար, արմատապտուղներ կերային, խաղող 
(չմշակված), խավարծիլ (չմշակված), վարդի 
թփեր, տարեկան, շերամի որդեր, ուտելի 
քնջութ (չմշակված), գետնասնկեր (չմշակված), 
գինեթորման մնացորդներ, ընտանի թռչուն 
(կենդան), ալգառոբիլա (կենդանիների կեր), 
նուշ (պտուղներ), գետնընկույզ (չմշակված), 
գետնընկույզի ալյուր անասնակերի համար, 
գետնընկույզի կերային քուսպ կենդանիների 
համար, հացաբույսերի մշակման արգասիքներ 
անասնակերի համար, շաքարեղեգի մզուք 
(հումք), կենդանի խայծ ձկնորսության համար, 
կենդանի խեցգետիններ, խեցգետնանմաններ 
(կենդանի), կենդանի օմարներ, կենդանի 
կակղամորթներ, կենդանի ոստրեներ, կերեր 
սենյակային կենդանիների համար, չմշակված 
կեղ, կենդանի լանգուստներ, որոճվածք 
կենդանիների համար, ըմպելիքներ սենյակային 
կենդանիների համար, ձկան ալյուր կենդանիների 
կերի համար, չմշակված բրինձ, կենդանի 
հոլոթուրիներ (ծովային վարունգ), ավազապատ 
թուղթ սենյակային կենդանիների փռոցների 
համար, բուրավետացված ավազ սենյակային 
կենդանիների փռոցների համար, հալվե վերայի 
բույսեր, թարմ սպանախ, կտավատի սերմեր 
կենդանիների կերի համար, ալյուր կտավատի 
սերմերից անասնակերի համար, ցորենի ծիլեր 
կենդանիների կերի համար, արտիճուկ (թարմ), 
կենդանի ծովատառեխ, կենդանի սաղմոն, 
կենդանի սարդինաներ, կենդանի թյուննոս, 
թարմ սխտոր, թարմ դդմիկներ, կտավատի 
չմշակված սերմեր սննդի համար, չմշակված 
մրգերից կոմպոզիցիա, կենդանի անձրուկներ, 
ուտելի կենդանի միջատներ, չմշակված 
քաղցր եգիպտացորենի կողրեր (մաքրած 
կամ չմաքրած), չմշակված կինոա, չմշակված 
հնդկացորեն, գետածածան կոի` կենդանի:

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

____________________

(210) 20201650
(220) 27.08.2020
(730) Ավետիս Զարմէնեան, Երևան, Նորք-
Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 24/5, բն. 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սննդային սառույցներ. մրգային 

սառույցներ. սառույցով թեյ. սառը սուրճ. 
պաղպաղակ:

____________________

(210) 20201654
(220) 27.08.2020
(730) «Ալեքս տեքստիլ» ՍՊԸ, Երևան 0032, 
Շահումյան 5փ, տուն 37 Մալաթիա - Սեբաստիա, 
AM, AM 
(540) 

(511) 
դաս 23. թելեր. բամբակյա թելեր և 

մանվածքաթել. թելեր ասեղնագործության 
համար. բրդե թելեր. կանեփի թելեր և 
մանվածքաթել. թելեր և մանվածքաթել 
հնդկընկույզի թելքերից. մետաքսե թելեր և 
մանվածքաթել. բամբակե մանվածք. կարի 
թելեր և մանվածքաթել. մանվածք. ջուտե 
թելեր և մանվածքաթել. բրդե մանվածք. վուշե 
թելեր և մանվածքաթել. թելեր և մանվածքաթել 
արհեստական թելքերից. լցակարելու համար 
թելեր և մանվածքաթել. մետաքսե մանվածք. 
մանածագործվածքային թելեր ապակեթելքից. 
ռետինե մանածագործական թելեր և 
մանվածքաթել. մանածագործական ձգուն 
թելեր և մանվածքաթել. մանածագործվածքային 
թելեր պլաստմասսայե նյութերից. նուրբ 
մետաղաթել ասեղնագործության համար. 
թավաթել (մանվածք).  

դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում 
կպչող կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ 
գործվածքներ օդապարիկների համար. 
կենդանիների կաշին նմանակող գործ-
վածքներ. պաստառապատման գործվածքներ 
կահույքի համար. լողանալու սպիտակեղեն, 
բացառությամբ հագուստի. բաններներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմաս-
սայից. բիլյարդի մահուդ. գործվածքներ. 
մարմաշ (գործվածք). մոմլաթ. դիպակ. 
մանածագործական նյութեր. կտավ. 
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հենք (կանվա) ասեղնագործության կամ 
ջուլհակագործության համար. քաթան (կտոր). 
գործվածքներ կանեփաթելից. կտավ (քաթան) 
կանեփաթելից. աստառներ բոլորագլխարկների 
համար. գործվածքներ կոշիկների տակդիրների 
համար. գործվածքներ կոշիկների համար. 
սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ. շևիոտ 
(կտոր). մոմլաթե սփռոցներ. թավիշ. թաղիք. 
բամբակե գործվածքներ. անկողնու ծածկոցներ. 
ներքնակերեսներ. խտակտավ (վուշե գործ-
վածք). անկողնու թղթե ծածկոցներ. սփռոցներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
ճամփորդական ծածկոցաշալեր. կրեպ (նոսր 
գործվածք). կրեպոն. կամկայե (նախշավոր) 
գործվածքներ. սպիտակեղենի գործվածքներ. 
գործվածքներ աստառի համար. սավաններ. 
պատանքներ. մանածագործվածքից կամ 
պլաստ մասսայից դրոշներ. մանածա գործ-
վածքից կամ պլաստմասսայից գունազարդ 
դրոշակներ. նախշավոր կտոր ուղեգորգերի 
(ուղելաթերի) համար. աղվափետուրից 
վերմակներ, ծածկոցներ. ձգուն (էլաստիկ) 
գործվածքներ. վարագույրների կապեր 
մանածա գործվածքից. ապակե սպասքը 
սրբելու անձեռոցիկներ (սրբիչներ). նախշավոր 
գործվածքներ ասեղնագործության համար. 
ֆլանել. բայկա (խավոտ գործվածք). բամբակե 
գործվածքներ պանրի փաթաթվածքի համար. 
բումազե. մարմին լվանալու թաթմաններ. գազե 
գործվածքներ (շղարշ). ռետինապատված կտավ 
(բացառությամբ գրասենյակային նպատակների 
համար օգտագործվողների). մազե գործվածք 
(պարկագործվածք). պատյաններ կահույքի 
համար. մետաքսե գործվածքներ տպագրական 
շաբլոնների (ձևանմուշների) համար. դաջովի 
չթե գործվածքներ. ջերսի (գործվածք). ջութե 
գործվածքներ. բրդե գործվածքներ. վուշե 
գործվածքներ. անկողնու սպիտակեղեն. 
սպիտակեղեն նախշավոր կտավից. 
սեղանի սպի տակեղեն, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածի. սպիտակեղեն 
տնային տնտեսության համար. սրբիչներ 
մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածք 
«մարաբու». խտակտավ ներքնակների համար. 
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի համար. 
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործ-
վածքից. մոլեսկին (գործվածք). թաշկինակ-
ներ մանածագործվածքից. հակամոծակային 

ցանցեր. բարձերեսներ. պլաստմասսայե 
նյութեր (գործվածքների փոխարինիչներ). 
ծանր վարագույրներ. գործվածքներ ռամիի 
(ճենականեփի) թելքից. գործվածքներ 
արհեստական մետաքսից. վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
կոսմետիկական անձեռոցիկներ մանածա-
գործվածքից. մետաքսե գործվածքներ. շղարշ. 
գործվածքներ սպանեախոտից. տաֆտա 
(նրբադիպակ) (գործվածք). տրիկոտաժե 
գործվածքներ. շղարշե վարագույրներ. զեֆիր 
(գործվածք). չիթ. մանածագործվածքից 
ամանատակեր. սեղանի մանածագործվածքից 
տակդիրներ. մանածագործական ոչ 
գործված քային նյութեր. ներդրակներ քնա-
պարկերի համար. մանածագործվածքից 
անձեռոցիկներ գրիմը մաքրելու համար. 
պիտակներ մանածագործական նյու-
թերից. մանածագործական երես-
պատման նյութեր պատերի համար. 
մանածագործական գործվածքներ ապակե-
թելքից. մանածագործական նյութեր 
զտելու համար. գրամեքենաների ծած-
կոցներ մանածագործվածքից. գործ-
վածքներ թավաթելից. պատյաններ 
բարձերի համար. սպասքի տակ դրվող 
մանածագործվածքից դրոցներ. վերմակներ, 
ծածկոցներ. բազմոցի բարձերի ծածկոցներ. 
նյութեր մանածագործվածքի համար. 
մանածագործական նյութեր կահույք 
պաստառապատելու համար. գործվածքից 
պատյաններ զուգարանակոնքերի կափա-
րիչների համար. ցնցուղարանի վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
գործվածքից տակաշորեր, խանձարուրներ 
մանկիկների համար. վերմակներ տնային 
կենդանիների համար. քնապարկեր 
նորածինների համար. ծրարներ նորածինների 
համար. քնապարկեր. մահճակալի 
ժանյակերիզներ. մանկական մահճակալների 
բամպերներ (անկողնային սիպտակեղեն). 
մուսլինի գործվածք. բիվակ պարկեր՝ 
որպես քնապարկերի համար պաշտպանիչ 
պատյաններ. զբոսախնջույքների պլեդներ. 

դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. բաղնիքի սանդալներ. բաղնիքի 
հողաթափներ. գուլպաներ (երկար). քրտինք 
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կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների 
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. 
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). 
կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. 
երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. 
կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). քրտնակալ ներ. 
տաբատակալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. 
հագուստի օձիքներ. պարանոցի խողովա-
կաձև շարֆեր. լիֆեր. բռնցքամարտիկների 
վարտիքներ. թասակներ (գլխարկ). 
իրանակալներ (կանացի ներքնազգեստ). 
ներքնազգեստ. գլխանոցներ (հագուստ). 
բոլորագլխարկների շրջանակներ (հենք). 
հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ 
(հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ 
պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա-
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր 
երկար գուլպաների համար. կոշիկների 
ճտքեր. միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). 
պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագուստ. 
բոլորագլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ) քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ.  բրիջիներ.  
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). շարֆ, կաշնե, վզնոց. գոտի-
շարֆեր ծիսակարգային շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ 
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). 
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ. 
բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. գլխա-
շոր, որը ծածկում է պարանոցը և ուսերը. 
մարմնամարզական կոշիկներ. անջրանցիկ 
հագուստ. սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք 
գուլպաներ կոճերից մինչև ծնկները). ջերսի 
(հագուստ). շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ 
(հագուստ). շքազգեստներ (սպասավորների). 

սպորտային տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. 
գոգնոցներ (հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). 
օրարի (եկեղեցական հագուստ). առանց 
մատների ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղեցական 
գլխարկ). տնային կոշիկներ. կնգուղով 
վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակներ. 
լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկ. 
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ. 
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. 
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. 
կոշիկների կրնկատակեր. պատմուճաններ 
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր 
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. 
լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ներբաններ. 
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ 
էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր 
բուտսերի համար. սպորտային կիսակոշիկներ. 
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով 
բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. դահուկների 
կիսակոշիկներ. կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե 
հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի 
կոստյումներ. սարիներ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ 
փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. 
ձկնորսական բաճկոններ. գոտի-քսակներ 
(հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ. 
թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ քնելու 
համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. 
պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների 
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարա-
ֆաններ. հովարներ՝ որպես գլխարկներ. 
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային 
մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ 
կոշիկներ). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը 
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
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նիհարեցնող նյութեր պարունակող հագուստ. 
ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի կրունկի 
պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ. 
թաթմաններ. լատեքսային հագուստ. 
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ). 
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն 
կրծկալներ. 

____________________

(210) 20201656
(220) 28.08.2020
(730) «Տիեռաս դե Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, 
Զվարթնոց միջազգային օդանավակայան, ԱՄՕ 
շենք, 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. 
փրփրուն գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի 
օղի, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի. գինի 
խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե. 
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
խմիչքներ. բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. 
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային 
խմիչքներ:

____________________

(210) 20201659
(220) 28.08.2020

(730) «Ավաս» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ 
թաղ., շ. 32, բն. 32, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

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

կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի 
մրգանույշ. թահինի. հումուս. պահածոյացված 
ծովային ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կտրված կաթ. կիմչի. սոյայի 
կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. պահածոյացված 
պղպեղ. արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան 
մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե 
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտ-
ներ խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ. խտացրած կաթ. թթվասեր. 
կաթնաթթվային խմորումով եռացրած կաթ. 
թթվեցրած կաթ. տոմատի մածուկ. դդմիկի 
խավիար. բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
նշի կաթ խոհարարական նպատակների 
համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված 
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. 
բուլգոգի. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրված ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
գուակամոլե. սոխի օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի 
հյութ խոհարարական նպատակների համար. 
սառեցումով չորացրած միս. վարսակի կաթ. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը 
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի 
սննդային յուղ. ուտելի մրջյունների թրթուրներ, 
պատրաստված. ուտելի անկենդան միջատներ. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի 
հիմքով խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար. 
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ). 
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կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած 
մրգային խմոր. սոյայի ծնեբեկ. սոյայի բլիթներ. 
տոֆուի բլիթներ. թաժին մսով. ձկով կամ 
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր. 
տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն. 
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ. 
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. 
շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. 
օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. 
բանջարեղենային խտածոներ սնունդ 
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ 
սնունդ պատրաստելու համար. հացին 
քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-
ագար խոհարարական նպատակների 
համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ. 
կաթնաշոռ. կաթնաթթվային ըմպելիքներ. 
չորացրած ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված 
կոճապղպեղ. պահածոյացված կոճապղպեղ. 
թթու դրած կոճապղպեղ. 

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր, սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմունք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. 
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից. 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. 
նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). 
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացո րենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ). բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային. յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 

գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ. շաքար. 
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի 
հրուշակեղենի համար, քաղցր ամոքահունց 
խմոր հրուշակեղենի համար, աղացած 
կոճապղպեղ, կապակցող նյութեր պաղպաղակի 
համար, բնական կամ արհեստական սառույց, 
սառույց սառեցման համար, գլյուկոզա 
խոհարարական նպատակների համար, 
սննդային սնձան (սպիտակուցային նյութ), 
սննդային ձավարներ, քացախ, կետչուպ (սոուս), 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ, սուրճով 
և կաթով ըմպելիքներ, շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ, մակարդներ, խմորիչներ, 
կապակցող նյութեր երշիկեղենի համար, 
մակարոն (թխվածք), մակարոններ, աղացած 
եգիպտացորեն, բոված եգիպտացորեն, հաց, 
Ածիկաշաքար, Մաթ, ոսկե օշարակ/ կերամափի 
օշարակ, անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի 
համար, մեղր, մաքրած գարի, մանանեխ, 
մշկընկույզ, լապշա (արիշտա), կուտապներ, 
գարեձավար, սենդվիչներ, պաստեղներ 
(հրուշակեղեն), խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն), չոր թխվածքաբլիթ, բուլկիներ, 
պատիճավոր պղպեղ (համեմունք), պիցաներ, 
պղպեղ (տաքդեղ), կարտոֆիլի ալյուր,  պուդինգ 
(քաղցրակուտապ), պրալինե, ռավիոլի, 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն), 
բրինձ, զաֆրան (քրքում) (համեմանք), 
սագո, սոուսներ (համեմունքներ), նեխուրի 
աղ, սպիտակաձավար, սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր), սպագետի, տապիոկա, տապիոկայի 
ալյուր, տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ), վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար, 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ), վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար. բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար. բացառությամբ եթերային յուղերի. 
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մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված 
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. 
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. 
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ, ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո. 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով 
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր. 
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային 
խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր 
(սենդվիչներ). պեստո. բաղադրություններ 
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի 
սերմ խոհարարական նպատակների համար. 
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու 
խոհարարական նպատակների համար. 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. սոուսներ մակա-
րոնեղենի համար. հացահատիկային սալիկներ. 
արմավենու շաքար. պատրաստի խմոր. 
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ 
կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի համար. 
պելմեններ. շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ-

րաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. 
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների 
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. 
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար. 
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի 
բրինձ. ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ. 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ. 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի 
և տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). 
օնիգիրի, արագ (ակնթարթային) եփվող 
բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի սոուս [համեմունքներ. խնձորի 
սոուս համեմունքներ. չորահաց. կարտոֆիլի 
հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն. 
բրնձի կրեկերներ. կիմչի յուղաբլիթներ. 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա. 
հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք). 
լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. 
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ. 
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ. 
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ. 
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր 
խոհարարական նպատակների համար. մրգային 
սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք). 
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք).

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

____________________

(210) 20201661
(220) 28.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արփի Թովմասյան 
Հովհաննեսի, Երևան, Վարդանանց 10, բն. 45, AM 

(540) 

(511) 
դաս 44.  գեղեցկության սրահների ծառայու-

թյուններ:
____________________

(210) 20201662
(220) 28.08.2020
(730) Յոնքանգ Քսիաոչենգ Էլեքթրիք Էփլայնս 
Քո. Լթդ, CN 
(540) 

(511) 
դաս 7. սղոցներ (մեքենաներ). էլեկտրա-

մուրճեր. կտրող մեքենաներ. ձեռքի 
էլեկտրական գայլիկոնիչներ. էլեկտրական 
սարքեր անկյունների հղկման համար. 
հաստատուն հոսանքի գեներատորներ. 
ողորկման էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր. 
պոմպեր (մեքենաներ). հեսանասկվառակներ 
(մեքենաների մասեր). հղկասկավառակներ 
(մեքենաների մասեր). հորատման գլխիկ-
ներ (մեքենաների մասեր). էլեկտրական 
պտուտակա բանալիներ. մեքենայացված 
պտուտա կաբանալիներ. էլեկտրական մեքե-
նաներ և սարքեր մաքրելու համար. ներկա-
փոշեցրիչներ. ճնշակներ (մեքենաներ). 
շղթա յական սղոցներ:

____________________

(210) 20201672
(220) 29.08.2020
(730) «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 
39/40, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33 ալկոհոլային խմիչքներ՝ օղի, գինի, 

հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20201674
(220) 31.08.2020
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝ 
ներշնչման համար նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի արտազատման համար. նիկոտին 
պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխելու պիտույքներ, 
սիգարետի պապիրոսաթուղթ, սիգարետի 
գլանակներ, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, արկղիկներ 
սիգարետների համար, մոխրամաններ, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ 
ծխողների համար, լուցկի:

____________________

(210) 20201675
(220) 31.08.2020
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարաներ 

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

____________________
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(210) 20201676
(220) 31.08.2020
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարաներ 

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

____________________

(210) 20201677
(220) 31.08.2020
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարաներ 

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

____________________
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(210) 20201678
(220) 31.08.2020
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարաներ էլեկ-

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

____________________

(210) 20201680
(220) 31.08.2020
(730) Պողոս Փլավչյան, Երևան, Բաղրամյան 
62, բն. 40, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

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

սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե 
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ. խտացրած կաթ. թթվասեր. 
կաթնաթթվային խմորումով եռացրած կաթ. 
թթվեցրած կաթ. տոմատի մածուկ. դդմիկի 
խավիար. բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
նշի կաթ խոհարարական նպատակների 
համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված 
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. 
բուլգոգի. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրված ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
գուակամոլե. սոխի օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի 
հյութ խոհարարական նպատակների համար. 
սառեցումով չորացրած միս. վարսակի կաթ. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը 
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի 
սննդային յուղ. ուտելի մրջյունների թրթուրներ, 
պատրաստված. ուտելի անկենդան միջատներ. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի 
հիմքով խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար. 
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ). 
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած 
մրգային խմոր. յուբա. սոյայի բլիթներ. 
տոֆուի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով կամ 
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր]. 
տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն. 
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ. 
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. 
շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. 
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օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. 
բանջարեղենային խտածոներ սնունդ 
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ 
սնունդ պատրաստելու համար. հացին 
քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-
ագար խոհարարական նպատակների 
համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ. 
կաթնաշոռ. կաթնաթթվային ըմպելիքներ. 
չորացրած ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված 
կոճապղպեղ. պահածոյացված կոճապղպեղ. 
թթու դրած կոճապղպեղ.

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի համար. 
համեմանք. անթթխմոր. աղ սննդամթերքը 
պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ. 
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. անա-
նուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. 
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի 
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի 
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի 
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք. 
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ 
(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. ադիբուդի. 
կայունարարներ հարած սերուցքի համար. 
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ. 
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի 
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի 
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստ-
ված ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի 
մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). 
պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար. 
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի 
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց 
խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած 

կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպաղակի 
համար. բնական կամ արհեստական սառույց. 
սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա 
խոհարարական նպատակների համար. 
սննդային սնձան (սպիտակուցային նյութ). 
սննդային ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով 
և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. մակարդներ. խմորիչներ. 
կապակցող նյութեր երշիկեղենի համար. 
մակարոն (թխվածք). մակարոններ. աղացած 
եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. հաց. 
ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշարակ, կերամափի 
օշարակ. անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի 
համար. մեղր. մաքրած գարի. մանանեխ. 
մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կուտապներ. 
գարեձավար. սենդվիչներ. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային հրու-
շակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված 
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային 
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արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. 
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. 
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների համար. 
թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. 
մսային թանձր ամոքանք. միսո. սոյայի խյուս 
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով 
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր. 
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային 
խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր 
(սենդվիչներ). պեստո. բաղադրություններ 
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի 
սերմ խոհարարական նպատակների համար. 
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու 
խոհարարական նպատակների համար. 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. սոուսներ մակա-
րոնեղենի համար. հացահատիկային սալիկներ. 
արմավենու շաքար. պատրաստի խմոր. 
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ 
կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի համար. 
վարենիկներ (լցոնված խմորի գնդիկներ). 
պելմեններ. շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ-
րաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. 
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների 
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. 
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար. 

բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի 
բրինձ . ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի. 
արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ. հոթ-
դոգ սենդվիչներ. սառույցի խորանարդիկներ. 
մշակված սերմնահատիկներ որպես 
համեմունք օգտագործելու համար. քնջութի 
սերմնահատիկներ (համեմունք). թթու դրած 
բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկալիլի). 
մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկացորեն. 
հնդկացորենի ալյուր. լոռամրգի սոուս 
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունքներ]. 
չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ. 
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. 
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ 
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը 
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. 
շնչառությունը թարմացնող ծամոններ. 
արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա. հաց առանց 
սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք). լաքսա. 
պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. շոկոլադով հաց 
(շոկոլատին). շոկոլադով հաց (շոկոլատին). 
ջրիմուռով թեյ. կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային 
խառնուրդներ. ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի 
մակարուններ. սուրճի լցված պարկուճներ. 
նարնջի ծաղկաջուր խոհարարական 
նպատակների համար. մրգային սառույցներ. 
նուգա. հարիսա (համեմունք). կոճապղպեղի 
մածուկ (համեմունք).

դաս 31. չմշակված ցիտրուսային 
պտուղներ. սննդային և կերային չմշակված 
ջրիմուռներ. չմշակված  ընկույզներ (պտուղներ). 
գազանանոցում պահվող կենդանիներ. 
կենդանի անասուններ. անասնակեր. ծառեր. 
Նոր տարվա տոնածառեր. ծառերի բներ. 
թփուտներ. վարսակ. թարմ հատապտուղներ. 
աղ անասունների համար. թարմ ճակնդեղ. 
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հացահատիկի թեփ. անմշակ բնափայտ. փայտի 
տաշեղ փայտազանգված պատրաստելու 
համար. կեղևով փայտանյութ. կակաոյի 
չմշակված հատիկներ. շաքարեղեգ. սպիտակ 
ակացիայի պտուղներ (եղջերապտուղ) (կեղծ 
ակացիա (հումք)). հացազգիների անմշակ 
հատիկներ. թարմ սնկեր. սնկամարմին. քուսպ. 
չմշակված շագանակներ. կիր անասնակերի 
համար. եղերդի կոճղարմատներ. թարմ 
ճարճատուկ. գալետներ շների համար. 
չմշակված կիտրոններ. կոկոսի ընկույզի կեղև. 
կոկոսյան ընկույզ. կերեր թռչունների համար. 
կանճրակի քուսպ անասունների համար. թարմ 
վարունգ. գայլուկի կոներ. խառնակեր թեփից 
անասունների համար. կոպրա. կենդանի 
խեցեմորթներ. թարմ բանջարեղեն. թարմ 
դդումներ. պսակներ թարմ ծաղիկներից. 
ձվեր ճտեր աճեցնելու համար. ցանկածածկ. 
օղեթորման մնացորդներ (անասնակեր). դիրտ. 
ցեղական անասուն. կենդանիներին բտելու 
պատրաստուկներ. բրնձի ալյուր անասնակերի 
համար. չմշակված բակլա. բնական ծաղիկներ. 
դեկորատիվ նպատակներով չորացրած 
ծաղիկներ. բույսերի ծաղկափոշի (հումք). չոր 
խոտ. կազդուրիչ կերեր կենդանիների համար. 
խար. ցորեն. թարմ մրգեր. բնական ճիմահող. 
գիհու հատապտուղներ. ծիլեր բուսաբանական 
նպատակների համար. հացահատիկ (հացա-
բույսեր). հացահատիկային կերաբույսեր 
կենդանիների համար. սերմեր տնկելու համար. 
ձավարեղեն ընտանի թռչունների համար. 
բարկահամ թարմ խոտեր. բույսեր. սածիլներ. 
գայլուկ. կոլա ընկույզներ. թարմ սալաթ-
կաթնուկ. թարմ ոսպ. կերային խմորիչներ. 
խցանակեղև. կտավատի ալյուր (խար). փռոցներ 
կենդանիների համար. տորֆ կենդանիների 
փռոցների համար. եգիպտացորեն. եգիպ-
տացորենի քուսպ անասունների համար. 
ածիկ գարեջրագործության և օղեթորման 
համար. մրգային քուսպ. թարմ պնդուկ. 
ալյուր անասնակերի համար. ձկնկիթ. շերամի 
որդերի ձվեր. ծաղիկների սոխուկներ. թարմ 
սոխ. ձիթապտուղ (զեյթուն) չմշակված. 
թարմ նարինջներ. գարի. եղինջ. սիպեի 
ոսկոր թռչունների համար. ծղոտ փռոցների 
համար. ծղոտ (անասնակեր). արմավենի 
(արմավենու տերևներ). արմավենիներ. լափ 
թեփից անասունների համար. կենդանի ձուկ. 
խաղողի վազեր. սոճու կոներ. պատիճավոր 

տաքդեղ (բույս). չորացրած բույսեր 
դեկորատիվ նպատակների համար. թարմ 
պրաս. չմշակված սիսեռ. թարմ կարտոֆիլ. 
պատրաստուկներ ընտանի թռչունների 
ձվատվությունը բարձրացնելու համար. կերեր 
մսուրքի կենդանիներին կերակրելու համար. 
արմատապտուղներ կերային. թարմ խաղող. 
չմշակված խավարծիլ. վարդի թփեր. տարեկան. 
շերամի որդեր. ուտելի չմշակված քնջութ. թարմ 
գետնասնկեր. գինեթորման մնացորդներ. 
կենդանի ընտանի թռչուն. ալգառոբիլա 
(կենդանիների կեր). նուշ (պտուղներ). 
թարմ գետնընկույզ. գետնընկույզի ալյուր 
անասնակերի համար. գետնընկույզի կերային 
քուսպ կենդանիների համար. հացաբույսերի 
մշակման արգասիքներ անասնակերի համար. 
շաքարեղեգի մզուք (հումք). կենդանի խայծ 
ձկնորսության համար. կենդանի խեցգետիններ. 
խեցգետնանմաններ (կենդանի). կենդանի 
օմարներ. կենդանի միդիաներ. կենդանի 
ոստրեներ. կերեր սենյակային կենդանիների 
համար. չմշակված կեղ. կենդանի լանգուստներ. 
որոճվածք կենդանիների համար. ըմպելիք-
ներ սենյակային կենդանիների համար. 
ձկան ալյուր կենդանիների կերի համար. 
չմշակված բրինձ. կենդանի հոլոտուրիներ 
(ծովային վարունգ). ավազապատ թուղթ 
սենյակային կենդանիների փռոցների 
համար. բուրավետացված ավազ սենյակային 
կենդանիների փռոցների համար. հալվե վերայի 
բույսեր. թարմ սպանախ. կտավատի սերմեր 
կենդանիների կերի համար. ալյուր կտավատի 
սերմերից անասնակերի համար. ցորենի ծիլեր 
կենդանիների կերի համար. թարմ արտիճուկ. 
կենդանի ծովատառեխ. կենդանի սաղմոն. 
կենդանի սարդինաներ. կենդանի թյուննոս. 
թարմ սխտոր. թարմ դդմիկներ. կտավատի 
չմշակված սերմեր սննդի համար. չմշակված 
մրգերից կոմպոզիցիա. կենդանի անձրուկներ. 
ուտելի կենդանի միջատներ. չմշակված 
քաղցր եգիպտացորենի կողրեր (մաքրած 
կամ չմաքրած). չմշակված կինոա. չմշակված 
հնդկացորեն. գետածածան կոի, կենդանի. 
կենդանի կակղամորթներ. սառեցումով 
չորացրած խայծեր ձկնորսության համար. 
ուտելի թարմ ծաղիկներ. թարմ կոճապղպեղ. 
սոյայի թարմ հատիկներ. կանեփի բույս. 
չմշակված կանեփ:

____________________
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(210) 20201682
(220) 31.08.2020
(730) Սուրեն Սամվելի Խաչատրյան, ք. Իջևան, 
Նալբանդյան 20, բն. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոներ՝ մուրաբա, ջեմ, 

կոմպոտ, մարինադ, չիր. պանիրներ, կաթ, 
կաթնամթերք, կաթնաշոռ , թթվասեր, ձվեր.

 դաս 30. թեյեր և թեյի խառնուրդներ, սուրճ, 
հրուշակեղեն, քաղցրավենիք, համեմունք, 
մեղր, համեմունքներ, թխվածքաբլիթ, հաց, 
թեյի հիմքով ըմպելիքներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից, գինիներ, օղի, սպիրտային 
լուծամզուքներ, թրմօղիներ, սպիրտային 
ըմպելիքներ, սպիրտային լուծամզուքներ, 
սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ), մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
լիկյորներ.

դաս 35. ապրանքների մանրածախ 
և մեծածախ վաճառքի ծառայություններ, 
այդ թվում գյուղական մթերքների վաճառք, 
հուշանվերների վաճառք, դեգուստացիոն 
սրահներ, որտեղ անցկացվում են թեյերի 
համտեսում և ցուցահանդեսներ վաճառքի 
նպատակով, ներմուծման-արտահանման 
ծառայություններ.

դաս 43. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ, հյուրանոցների 
ծառայություններ, հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում), 
սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապա-
հովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
դեգուստացիոն սրահներում համտեսու-
թյունների, ռեստորանային և հանրային սննդի 
կազմակերպում, թեյի բար և թեյարան, թեյի 
սրահ։

____________________

(210) 20201683
(220) 31.08.2020
(730) Հայկ Հայրապետյան, Երևան 0004, 
Անդրանիկի 81, բն. 69, AM 
(540) 

(511) 
դաս 45. ուղեկցում հասարակական 

վայրերում (ընկերակցում). Խուզարկուական 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գաղտնա փականքների բացում. ամուս-
նության գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվություն ֆիզի կական 
անվտանգության հարցերով. խորհրդա-
տվություն մտավոր սեփականության 
հարցերով. գործերի կառավարում 
հեղինակային իրավունքի բնագավառում. 
մտավոր սեփականության լիցենզավորում. 
հսկողություն մտավոր սեփականության 
բնագավառում իրավաբանական անձանց 
համար. իրավաբանական հետազոտություններ. 
դատարանում իրավունքների ներկայացում. 
ծրագրային ապահովման լիցենզավորում 
(իրավաբանական ծառայություններ). դոմեն 
անունների գրանցում (իրավաբանական 
ծառայություններ). վեճերի այլընտրանքային 
(արտադատարանային) լուծման ծառայու-
թյուններ. սոցիալական ցանցերի առցանց 
ծառայություններ. իրավաբանական փաստա-
թղթերի նախապատրաստում. լիցենզիա ների 
իրավաբանական կառավարում. անձնական 
նամակագրության խմբագրում. երրորդ անձանց 
համար պայմանագրերի համաձայնեցման հետ 
կապված իրավաբանական ծառայություններ. 
իրավաբանական խորհրդատվություն մրցույթ-
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ների հայտերին արձագանքելու վերա-
բերյալ. լիցենզավորում (իրավաբանական 
ծառայություններ) ծրագրային ապահովման 
հրապարակման շրջանակներում. իրավա-
բանական հսկողության ծառայություններ:

____________________

(210) 20201685
(220) 01.09.2020
(730) «Վենուս ԷՄ» ՍՊԸ, Երևան 0008, 
Չերնիշևսկու փ., տուն 46, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-

յություններ:
____________________

(210) 20201689
(220) 01.09.2020
(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) 20201695
(220) 02.09.2020
(730) Մհեր Շամիլյան, Երևան 0014, Ադոնցի 
6/1, բն. 254, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություններում. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ. սննդի ձևավորում.  
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ: 

____________________

(210) 20201696
(220) 02.09.2020
(730) Մհեր Շամիլյան, Երևան 0014, Ադոնցի 
6/1, բն. 254, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություններում. 
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ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. խորտկարանների ծառայություն-
ներ. բարերի ծառայություններ. սննդի 
ձևավորում. տեղեկություն և խորհրդատվություն 
սննդի պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ: 

____________________

(210) 20201700
(220) 03.09.2020
(730) «Ռենշին» ՍՊԸ, Երևան, Բուզանդի 91, 
տարածք 72, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. օգնություն գործարարության 

կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայ տա  րարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կազմա կերպման և կառավարման հարցե-
րով. խորհրդատվություն աշխատակից ների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառավարման հարցերով. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 

վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտու-
թյուններ. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում. սղա-
գրական ծառայություններ. հեռուստագովազդ. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրա-
սենյակային աշխատանքներ). ցուցա-
փեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գործարա րության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. 
գործնական տեղեկատվության տրամա-
դրում. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. վճարման փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. աշխատակիցների հաս-
տիքների համալրում. ձեռնարկությունները 
տեղափոխելու հետ կապված վարչական 
ծառայություններ. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
քարտուղարական ծառայություններ. հար-
կային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
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կանոնա կարգում տվյալների համակարգ-
չային հիմնապաշարներում. առևտրական 
տոնավա ճառների կազմակերպում. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության 
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի արտա-
դրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 

ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայու-
թյուններ. արտահաստիքային աշխատողների 
գործունեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային 
հասկացությունների մշակում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավատար-
մության ծրագրերի կառավարում. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում. 
գրանցամատյանների տեղեկատվության 
թարմացում և պահում. տեղեկատվական 
ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես-ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակության հետ հաղորդակցման ռազմա-
վարության վերաբերյալ խորհրդատվություն. 
խորհրդատվություն գովազդային հաղորդակ-
ցության ռազմավարության վերաբերյալ. 
գործարար պայմանագրերի համաձայնեցում 
երրորդ անձանց համար. սպորտային միջոցա-
ռումների հովանավորմամբ ապրանք ների և 
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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. թիրախային 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարության 
ժամանակավոր կառավարում. արտաքին 
գովազդ. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ. 
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով. օգտագործողների վարկանիշների 
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. հեռախոսային կոմուտատորի 
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 
սպառողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ 
մարքեթինգային նպատակներով.

դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ 
պատահարներից. տարաժամկետ մար-
ման վարկեր. ապահովագրության վիճակա-
գիրների ծառա յություններ. անշարժ 
գույքի վարձակալություն. միջնոր դային 
գործունեություն. վարկային գործա-
կալությունների ծառայություններ. անշարժ 
գույքի գործակալությունների ծառայություն-
ներ. միջնորդություն անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններում. պարտքերի 
բռնագանձման գործակալությունների 
ծառայու թյուններ. ապահովագրման միջնոր-

դություն. մաքսային միջնորդների (բրո-
քերների) ֆինանսական ծառայություններ. 
ապահովագրություն. բանկային ծառա-
յություններ. անշարժ գույքի գնահատում. 
բարեգործական միջոցների հավաքագրում. 
փոխադարձ հիմնադրամների հիմնադրում. 
կապիտալ ներդրումներ. երաշխավորություն. 
դրամի փոխանակում. ճամփորդական 
վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական 
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկի-
զելի պահարաններում. դրամահավաքների 
կազմա կերպում. փոխառությունների 
տրամա դրում (ֆինանսավորում). հարկային 
փորձա քննություն. ֆինանսական 
գնահատումներ (ապահովագրություն, 
բանկային գործառնություններ, անշարժ 
գույք). ֆակտորինգ. խնամակալական 
ծառայություններ. ֆինանսավորում. 
ֆինանսական կառավարում. փոխատվության 
տրա մադրում գրավի դիմաց. անշարժ 
գույքի կառավարում. բնակելի ֆոնդի 
կառավարում. ապահովագրություն հրդեհից. 
բնակարանների վարձակալություն. ֆերմաների 
և գյուղատնտեսական ձեռնարկություն-
ների վարձակալություն. առողջության 
ապահովագրություն. ապահովագրություն 
դժբախտ պատահարներից ծովում. 
հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր. 
ֆինանսական վարձակալություն. բորսայական 
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն. 
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ 
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն. 
հնարժեք իրերի գնահատում. արվեստի 
ստեղծագործությունների գնահատում. 
վճարագրերի իսկության ստուգում. 
խորհրդատվություն ֆինանսական հարցերով. 
խորհրդատվություն ապահովագրության 
հար ցերով. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամա-
դրում. ապահովագրության հարցերով 
տեղեկատվության տրամադրում. թանկարժեք 
իրերի գնահատում. դրամագիտական 
իրերի գնահատում. վարձակալական 
վճարների գանձում. դրոշմանիշների 
գնահատում. արժեթղթերի թողարկում. 
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արժեքավոր իրերի պահպանություն. 
բորսայական գնանշումներ. վարկային 
քարտերի թողարկում. գրասենյակների 
վարձակալություն (անշարժ գույք). կենսա-
թոշակների վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հովանավորություն. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
առևտրաարդյունաբերական գործունեության 
լուծարք (ֆինանսական ծառայություններ). 
վերանորոգման արժեքի ֆինանսական 
գնահատում. ածխածնային վարկեր իրակա-
նացնելու միջնորդություն. անտառի 
ֆինանսական գնահատում. բրդի ֆինանսական 
գնահատում. վարկավորում գրավի դիմաց. 
պահեստային (ապահովագրական) ֆոն դերի 
ծառայություններ. միջնորդային ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվություն պարտքի 
հետ կապված հարցերով. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման 
վճարների ֆինանսական կառավարում 
այլ անձանց համար. հիմնադրամների 
տեղաբաշխում. միջնորդական գործարքներ 
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի 
հետ. ակումբային քարտեր օգտագործելու 
միջոցով զեղչերի տրամադրում երրորդ 
անձանց. պայմանական ազատվածների համար 
երաշխավորման ծառայություններ. տարբեր 
մասնագետների   համատեղ   աշխատանքի  համար 
գրասենյակների վարձույթ. ֆինան սական 
գնահատում մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. 
նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության 
ոլորտներին վերաբերող զարգացման 
ծախսերի ֆինանսական գնահատումներ. 
ֆինանսական հետազոտություններ. անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններ. 
վիրտուալ արժույթների էլեկտրոնային 
փոխանցում. մտավոր սեփականության 
ակտիվների ֆինանսական գնահատում. 
նախահաշվի կազմում ծախսերի գնահատման 
նպատակներով. քրաուդֆանդինգ. 
էլեկտրոնային դրամապանակներով վճարման 
ծառայություններ. վիրտուալ արժույթների 
ֆինանսական փոխանակումներ.

դաս 37. կահույքի խնամք. էլեկտրասարքերի 
տեղադրում և վերանորոգում. վերելակների 
տեղադրում և վերանորոգում. գոլորշու 

կաթսաների մաքրում և վերանորոգում. 
այրիչների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում.  բուլդոզերների վարձույթ. 
շինարարական տեխնիկայի վարձույթ. 
պահեստների կառուցում և վերանորոգում. 
շինարարություն. շինարարական աշխա-
տանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերա-
հսկողություն. հագուստի վերանորոգում. 
շինարարական կառուցվածքների քանդում. 
շինարարական կառուցվածքների հերմե-
տիկացում. էքսկավատորների վարձույթ. 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառու ցում. մեքենայական սարքավորումների 
տեղադրում, վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. քարաշինարարական աշխա-
տանքներ. խողովակաշարերի, նավթա-
մուղների կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում. ներկարարական աշխա-
տանքներ. չեչաքարով կամ ավազով մշակում. 
ծեփագործական աշխատանքներ. ջրմուղ և 
գազա-փականագործական տեխնիկական 
աշխատանքներ. շինարարական փայտա-
մածների մոնտաժում. աղյուսի շարում. 
շինարարության հարցերով տեղեկատվության 
տրամադրում. վերանորոգմանը վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում. 
ճանապարհների սալարկում. տոնավաճառային 
կրպակների և տաղավարների կառուցում. 
վերամբարձ կռունկների վարձույթ 
(շինարարական սարքավորում). խորհրդա-
տվություն շինարարության հարցերով. 
շինհրապարակներում հաղորդակցուղիների 
տեղակայում. Ասֆալտապատում. ավտո-
մեքենաների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում.

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով. ճարտարապետական 
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէա-
բա նության բնագավառում. ծառայություններ 
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություն  ներ 
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն 
ճարտարապետության հարցերով. հատա-
կագծերի մշակում շինարարության 
բնագա վառում. տեխնոլոգիական 
հետա զոտություններ. նավթահորերի 
հսկողություն. հետազոտություններ կոսմե-
տոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի 
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ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. 
դիզայներների ծառայություններ փաթե-
թավորման բնագավառում. նյութերի 
փորձարկումներ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում. երկրաբանական հետա-
զննություն. նավթի հանքավայրերի հետա-
զննություն. ճարտարագիտություն. 
օդե րևու  թա  բա նական տեղեկատվություն. 
հողա չափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում. նավթի հանքավայրերի հետա-
խուզում. հետազոտություններ ֆիզի-
կայի բնագավառում. հետազոտություններ 
մեխա նիկայի բնագավառում. մանածա-
գործական արտադրանքի փորձար-
կումներ. երկրաբանական հետախուզում. 
հետազոտություններ երկրաբանության բնա-
գավառում. արվեստի ստեղծագործություն-
ների իսկության որոշում. չափաբերում 
(չափումներ). ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա-
կանացում. խորհրդատվություն համա-
կարգչային տեխնիկայի մշակման և 
զարգացման ոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման 
վար ձույթ. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ 
անձանց համար. գեղարվեստական 
ձևավորում  (արդյունաբերական դիզայն). 
ստոր ջրյա հետազոտություններ. համա-
կարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի վերլու-
ծություն. հետազոտություններ կենսա-
բանության բնագավառում. քաղաքների 
հատակագծերի կազմում. ճարտարագիտա-
կան փորձաքննություն. համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի տեխնիկական վերա-
հսկողություն. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում. 

տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրա-
գրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուս-
ներից. խորհուրդներ էներգիայի խնայողության 
հարցերով. հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում. 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծություն 
(ձեռագրաբանություն). ջերմոցային 
գազերի արտանետումների կրճատման 
հետ կապված գիտական տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում. 
անտառի որակի գնահատում. բրդի որակի 
գնահատում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. 
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապա-
հովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետազոտություններ. սերվերների հոս-
թինգ. կլինիկական փորձարկումներ. 
տվյալների պահեստային հեռապատճենման 
ծառայություններ. տվյալների էլեկտրոնա-
յին պահպանում. համակարգչային տեխնոլո-
գիաների և ծրագրավորման վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. աշխարհագրական քարտեզներ 
կազմելու ծառայություններ. «Ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ծառայություններ, 
որոնք տրամադրվում են արտաքին ռեսուրս-
ների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնոլո-
գիական հարցերով խորհրդատվու  թյուն. 
համակարգչային տեխնոլոգիաների 
ոլորտում խորհրդա տվություններ. հեռա-
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլոր-
տում խորհրդատվական ծառայություններ. 
եղանակի տեսության ծառայություններ. 
համակարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական փաստա-
թղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. 
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բջջային հեռախոսների ապակողպում. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
անսարքությունները բացահայտելու համար. 
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատա-
լոգների ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց 
համար (ծառայություններ տեղեկա տվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում). խորհրդա-
տվություն համացանցային անվտանգության 
հարցերով. խորհրդատվություն տվյալների 
անվտանգության հարցերով. տվյալների 
կոդավորման ծառայություններ. համա-
կարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ  տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. 
վարկային քարտերով գործարքների 
էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի 
միջոցով խարդախությունները հայտնաբերելու 
համար. ծրագրային ապահովման մշակում 
ծրագրային ապահովման հրատարակման 
շրջանակներում. հարթակ որպես 
ծառայություն (PaaS). համակարգչային 
հար թակների կատարելագործում. այցե-
քարտերի ձևավորում. գիտական և 
տեխնոլոգիական հետազոտություններ բնա-
կան աղետների ոլորտում. նավթի, գազի 
և հանքարդյունաբերության ոլորտնե-
րում հետախուզական ծառայություններ. 
գիտական և տեխնոլոգիական հետազոտու-
թյուն արտոնա գրային քարտեզագրման 
ոլորտում. հետազոտություններ շինա-
րարական աշխատանքների ոլորտում. 
հետազոտություններ հեռահաղորդակ ցա-
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում. հետա-
զոտություններ եռակցման ոլորտում. բժշկական 
հետազոտություններ. գովազդային նյութերի 
գրաֆիկական ձևավորում. հաշվիչների 
վարձույթ էլեկտրաէներգիայի սպառման 
հաշվառման համար. էլեկտրոնային առևտրի 
գործարքների ժամանակ օգտագործողի 
վավերացման ծառայություններ. օգտագործողի 
վավերացման ծառայություններ՝ օգտագոր-
ծելով մեկանգամյա մուտքի տեխնոլոգիան 
առցանց ծրագրային ապահովման հավելված-
ների համար:

____________________

(210) 20201702
(220) 03.09.2020
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 
5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. 
սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ. 
հայկական կոնյակ:
(554) Ծավալային նշան

____________________

(210) 20201703
(220) 03.09.2020
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 
5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

____________________
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(210) 20201706
(220) 03.09.2020
(730) Յադեա Թեքնոլըջի Գրուփ Քո., Լթդ., CN 
(540) 

(511) 
դաս 9. հավելվածներ համակարգչային 

ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի). 
նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
հետևի տեսախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. լարման կարգավորիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. նյութեր 
էլեկտրահաղորդման գծերի համար (լարեր, 
մալուխներ). էլեկտրական ձայնահաններ 
(ադապտերներ).  պաշտպանիչ սաղավարտներ. 
պահպանական ազդանշանային սարքեր. 
էլեկտրական փականներ. էլեկտրական 
կուտակիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար.

դաս 12. էլեկտրական հեծանիվներ. 
եռանիվ տրանսպորտային միջոցներ. 
մոպեդներ. էլեկտրաշարժիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
էլեկտրաշարժիչավոր միջոցներ. հեռա կա-
ռավարվող տրանսպորտային միջոցներ, 
բացառությամբ խաղալիքների. հեծանիվներ. 
ինքնահավասարակշռվող ինքնագլորներ. 
մոտոցիկլետներ. հակահափշտակիչ ազդա-
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար.

դաս 35. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գործա րար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայու թյուններ. 
ներմուծման-արտահանման գործա կալու-
թյունների ծառայություններ. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
մարքեթինգ (շուկայավարում). ապրանքներ և 
ծառայություններ գնողների և վաճառողների 
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնակազմը կառավարելու հարցերով. գնման 
պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում. դեղագործական, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և 
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք։

____________________

(210) 20201707
(220) 03.09.2020
(730) Միխաիլ Էդուարդի Ավագյան, Երևան, 
Մինաս Ավետիսյան 4, շ. 20, բն. 36, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշկեղեն:

____________________

(210) 20201708
(220) 03.09.2020
(730) Միխաիլ Էդուարդի Ավագյան, Երևան, 
Մինաս Ավետիսյան 4, շ. 20, բն. 36, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. հեռախոսների տեղադրում և 

վերանորոգում:
____________________

(210) 20201712
(220) 03.09.2020
(730) «Մեդիտրինա ՈՒԿ» ՍՊԸ, Երևան 0052, 
Ծարավ Աղբյուր փ., տուն 143/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում. 
վեհաժողովների (կոնգրեսների) կազմակերպում 
և անցկացում. գործնական հմտությունների 
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ուսուցում (ցուցադրություն). սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումների տրամադրում. 
մասնագիտական վերապատրաստում:

____________________

(210) 20201714
(220) 03.09.2020
(730) «Տրի տեքս» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 
11ա, բն. 35, AM 
(540) 

(511) 
դաս 18. ալպենշտոկներ. կենդանիների 

կաշիներ. օղակներ հովանոցների համար. 
թամբերի հիմնակմախքներ. շնակապեր. 
թամբերի ամրակապեր. անձրևի կամ 
արևի հովանոցների ճաղեր. անգազանցիկ 
թաղանթներ կենդանիների աղիքներից. 
քսակներ. ձիասարքի լկամներ. փոկեր 
ռազմական հանդերձանքի համար. 
թղթապանակներ երաժշտական նոտաների 
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր 
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալովի 
ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի 
կամ արևի հովանոցների հիմնակմախքներ. 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ). 
դպրոցական պայուսակներ. այցեքար տերի 
թղթապանակներ. կաշեստվարաթուղթ. 
բոլորա գլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ 
ձիերի համար. ձիու ծածկոցներ. շևրո (փափուկ 
այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական 
սնդուկներ. վզնոցներ կենդանիների 
համար. կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ. 
փոկեր լծասարքի համար. կաշեփոկեր 
թամբագործական իրերի համար (փոկային 
շինվածքներ). փոկեր չմուշկների համար. 
կաշեփոկիկներ. ուղղանկյուն մեջքակաշիներ 
(կաշվե կիսաֆաբրիկատներ). չմշակված կամ 
մասնակի մշակված կաշի. կահույքի կաշվե 
հարդարանք. արհեստական կաշի. հովանոցներ. 
ուսափոկերով համակներ երեխաներ կրելու 

համար. ռետինե դետալներ ասպանդակների 
համար. ասպանդակի փոկեր. կաշվե 
պայուսակներ փականագործական գործիքների 
համար. մտրակներ. կերի տոպրակներ. 
պատյաններ անձրևի հովանոցների համար. 
զսպանների կաշվե պատյաններ. ձիերի 
ծնկակալներ. ծածկոցներ կենդանիների համար. 
լծասարքեր կենդանիների համար. ձիերի 
աչքակալներ (լծասարք). ձգափոկեր (լծասարք). 
թիկնապայուսակներ. ձիերի երասանակներ. 
բռնակներ գավազանների համար. 
բազմաճյուղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր. 
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). 
կանացի պայուսակների հիմնակմախքներ. 
արևի հովանոցներ. մորթեղեն. բռնակներ 
հովանոցների համար. դրամապանակներ. 
անվավոր տնտեսական պայուսակներ. 
տնտեսական պայուսակներ. սանձեր. տափակ 
ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. 
պայուսակներ ալպինիստների համար. 
տուրիստական պայուսակներ. ծովափի 
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. 
ուղեպայուսակներ. կաշվե պարկեր (ծրարներ, 
պայուսակներ) փաթեթավորման համար. 
կաշվե թամբակալներ. ձիաթամբեր. 
կաշեգործական - թամբագործական իրեր. 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա). 
ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր 
(կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակներ 
ճամպրուկների համար. կաշվե փականներ 
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների 
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից 
արկղեր. մետաղյա օղակներից պատրաստ-
ված քսակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե 
տուփեր. ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի). 
դատարկ պիտույքատուփեր հարդարանքի 
իրերի համար. թավշակաշի, բացառությամբ 
մաքրելու համար օգտագործվողների. 
կաշվե սրակալներ, սուսերի ուսակապեր. 
թամքատակեր ձիերի համար. ֆիբրից տուփեր, 
արկղեր և սնդուկներ. կռնապայուսակներ. 
պորտպլեդներ. երասաններ (լծասարք). 
բանալիների պատյաններ. տնտեսական 
մթերացանցեր. տափակ ճամպրուկներ. 
կահույքի կաշվե պաստառներ. ձիաթամբերի 
տակ դրվող փափուկ տակդիրներ. 
սպորտային պայուսակներ. ասպանդակներ. 
հեծելասարքերի լրակազմեր. պայտեր. 
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լանջակապեր երեխաներ կրելու համար. 
կենգուրու պայուսակներ երեխաներ 
կրելու համար. պայուսակներ. վարկային 
քարտերի պատյաններ (դրամապանակներ). 
այցեքարտերի պատյաններ. ռանդոսերու 
(ճապոնական դպրոցական կռնապայուսակ). 
ուղեբեռների հաշվեպիտակներ. թամբատակեր 
ձիերի համար. կաշվե պիտակներ. բռնակներ 
տնտեսական պայուսակները և տոպրակները 
տեղափոխելու համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). 
անվավոր ճամպրուկներ. խուրջիններ. 
հագուստ ընտանի կենդանիների համար. 
սանձեր քայլելիս երեխաներին պահելու 
համար. շարժիչավոր ճամպրուկներ. ուղեբեռի 
տեսակավորման համար հարմարեցվող 
պայուսակներ. կոնֆերանսների համար 
նախատեսված թղթապանակներ. զբոսանքի 
ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.

դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար). 
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների 
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. 
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). 
կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. 
երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. 
կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. 
տաբատակալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. 
հագուստի օձիքներ. պարանոցի խողովա-
կաձև շարֆեր. լիֆեր. բռնցքամարտիկների 
վարտիքներ. թասակներ (գլխարկ). 
իրանակալներ (կանացի ներքնազգեստ). 
ներքնազգեստ. գլխանոցներ (հագուստ). 
բոլորագլխարկների շրջանակներ (հենք). 
հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ 
(հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ, 
պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա-
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր 
երկար գուլպաների համար. կոշիկների 
ճտքեր. միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). 
պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագուստ. 
բոլորագլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 

առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի 
աստառներ (հագուստի տարրեր). շարֆ, կաշնե, 
վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային շարֆեր. 
տրիկոտաժե հագուստ. ներդիրներ շապիկների 
համար. էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. 
բուտսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. 
գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ 
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ). 
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքա-
ժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է 
պարանոցը և ուսերը. մարմնամարզական 
կոշիկներ. մանտո. անջրանցիկ հագուստ. 
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ 
կոճերից մինչև ծնկները). ջերսի (հագուստ). 
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ 
(հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). 
օրարի (եկեղեցական հագուստ). առանց 
մատների ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղեցական 
գլխարկ). տնային կոշիկներ. կնգուղով 
վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակներ. 
լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկներ. 
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ. 
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. 
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. 
կոշիկների կրնկատակեր. պատմուճաններ 
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր 
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. 
լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ թղթից 
պատրաստվածների. ներբաններ. կոշիկներ. 
կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ էլեկ-
տրական մուֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր 
բուտսերի համար. սպորտային կիսակոշիկներ. 
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով 
բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. դահուկների 
կիսակոշիկներ. կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
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հագուստ մարմնամարզության համար. 
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե 
հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի 
կոստյումներ. սարիներ. կարճաթև (t-աձև) 
մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ 
փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. 
ձկնորսական բաճկոններ. գոտի-քսակներ 
(հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ. 
թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ քնելու 
համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. 
պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների 
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). 
սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես գլխարկներ. 
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային 
մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ 
կոշիկներ). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը 
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
նիհարեցնող նյութեր պարունակող հագուստ. 
ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի կրունկի 
պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ. 
թաթմաններ. լատեքսային հագուստ. 
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ). 
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն 
կրծկալներ:

____________________

(210) 20201717
(220) 04.09.2020
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 86/1, 
0026, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն. քաղցրավենիք:

____________________

(210) 20201719
(220) 04.09.2020
(730) «Տեխնոմիքս» ՍՊԸ, Երևան, Սպորտի փ.,  
2/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9.  հագուստին ամրացվող լույս 

անդրադարձնող սկավառակներ տրանս-
պորտային վթարները կանխելու համար, 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանության 
անհատական միջոցներ. էլեկտրական 
կուտակիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար կուտակիչների բանկաներ, էլեկտրական 
կուտակիչների պատյաններ, ջրաչափներ, 
տագնապի ազդասարքեր, ձայնային 
ազդանշանային սարքեր, ձայնահաղորդիչներ, 
ձայնագրման սկավառակներ, խոսափողեր, 
ճառագայթաչափներ, գումարման սարքեր, 
գազախտաչափներ, օդի բաղադրության 
անալիզի ապարատներ, վթարային ազդա-
սարքեր, սպիրտաչափներ, սննդամթերքի և 
կերերի անալիզի սարքեր, ձայնի ուժեղարարներ, 
կրակմարիչներ, ալեհա վաքներ, հակաշլացման 
լուսապաշտպան ապակիներ, տրանս-
ֆորմատորներ (էլեկտրա կանություն), դրամ-
ները հաշվելու և տեսակավորելու մեքենաներ, 
ուսուցման տեսալսողական միջոցներ, 
կանխավճարով աշխատող ավտոմատների 
մեխանիզմներ, հրդեհի ազդանշանիչներ, 
ավտոմեքենայի անվադողերում ցածր ճնշման 
ավտոմատ ցուցիչներ, վթարային էլեկտրական 
զանգեր, կշեռքներ, մագնիսական ժապա-
վենների մագնիսաթափման սարքեր, 
մագնիսական ժապավենների մագնիսա-
թափման սարքեր, մագնիսական ժապավեններ, 
լիցքավորող սարքեր էլեկտրական 
կուտակիչների համար, տոմսերի վաճառքի 
ավտոմատներ, զանգերի կոճակներ, 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրա կանություն), 
նվագարկիչների տոնարմներ, հաշվասարքեր, 
լուսապատճենման ապա րատներ, կինո-
նկարահանման խցիկներ, ձայնագրություն ների 
կրիչներ, պաշտպանիչ սաղավարտներ, 
շնչադիմակներ, բացա ռությամբ արհեստական 
շնչառության համար նախատեսվածների, 
եռակցողի դիմա պանակներ, ջերմա-
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կարգավորման սարքեր, տպասխեմաներ, 
լուսաազդանշային (առկայ ծումային) ապա-
րատներ, ազդանշանային զանգեր, փակ 
անջատիչներ (էլեկտրա կանություն), Էլեկտրա-
կան կարգավորող սարքեր, տրանսպորտային 
միջոցների արագությունը վերահսկող սարքեր, 
լուսա պատճենման սարքեր (լուսանկարչա կան, 
էլեկտրաստատիկ, ջերմային), խցակի 
էլեկտրական երկժանիներ, կեղծ դրամների 
դետեկտորներ, մետաղադետեկտորներ 
արդյունա   բերական կամ ռազմական նպա-
տակների համար, դետեկտորներ, հեռա-
վորություն չափող սարքեր,  դիկտոֆոններ, 
բարձրախոսներ, նվագարկիչներ, հեռա-
ձայնագրման սարքեր, հեռաչափներ (սարքեր), 
ջրի մակարդակի ցուցիչներ, հեռախոսափողեր, 
ֆլուորեսցենտող (լուսածոր) էկրաններ, 
պրոյեկցիոն էկրաններ, էլեկտրական 
մալուխներ, էլեկտրահաղորդագծեր, էլեկտրո-
նային ազդանշանների հաղորդիչներ, 
ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ), ձայնագրման 
ժապավեններ, թերմոստատներ (ջերմա-
պահպանիչներ), նյութերը փորձարկելու 
մեքենաներ և սարքեր, ցուցիչներ, ապա-
րատուրա անալիզների համար, բացառությամբ 
բժշկականի, հաշիվները դուրս գրելու սարքեր, 
էլեկտրահաղորդալարեր, շնչադիմակների 
զտիչներ, լիցքավորող սարքեր կուտակիչների 
համար, հալուն ապահովիչներ, ռադիոսարքեր, 
գազաանալիզարարներ, գազաչափներ (չափիչ 
գործիքներ), երկրաբաշխական սարքեր և 
գործիքներ, ընդունիչներ (ձայնա- և տեսա-), 
սակահաշվիչներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքեր, խոսակցական ապարատներ, 
կերպափոխիչներ (էլեկտրականություն), դռան 
օպտիկական դիտանցքեր (խոշորացուցիչ 
ոսպնյակներ), ազդանշանային լապտերներ, 
լազերներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների, խոշորա-
ցույցներ (օպտիկա), լույս արձակող 
ցուցանակներ, լույս արձակող նշաններ, 
ակնոցներ (օպտիկա), պաշտպանիչ դիմակներ, 
կանխավճարով աշխատող մեխանիզմներ 
հեռուստացույցների համար, մեգաֆոններ, 
համակարգիչների հիշողության բլոկներ, 
օդերևութաբանական սարքեր, ակնոցների 
շրջանակներ, էլեկտրական մարտկոցներ, 
համակարգիչներ, համակարգչային գրառված 

ծրագրեր, օզոնարարներ, ավտոմեքենաների 
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ, 
տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ 
կառավարման սարքեր, ռադիոհեռա խոսային 
կայաններ, պրոյեկցիոն ապարատ ներ, 
ռադարներ, ռադիոհաղորդիչներ տրանս-
պորտային միջոցների համար, հեռախոսային 
ապարատներ, ուսուցանող սարքեր, 
էլեկտրական փականներ, տրանսպորտային 
միջոցների կառավարման կամ ստուգման 
նմանակիչներ, շչակներ, ձայնի հաղորդման 
ապարատներ, ձայնագրիչ ապարատուրա, 
ձայնի վերարտադրման սարքեր, հեռուստա-
ցույցներ, հեռակառավարման ապարատուրա, 
հեռախոսային հաղորդիչներ, ջերմաս-
տիճանային ցուցիչներ, հաղորդիչներ 
(հեռակապ), մագնիսական ժապավեններ 
տեսագրման համար, էլեկտրական սարքեր 
գողությունները կանխելու համար, 
ընտրաձայները հաշվելու մեքենաներ, 
պահպանական ազդանշանային սարքեր, 
դրամարկղային ապարատներ, նույնա-
կանացման մագնիսական քարտեր, 
մագնիսական սկավառակներ, դիսկետներ, 
ընթերցող գլխիկների մաքրման ժապավեններ, 
տեսագրման սարքեր, համակարգիչների 
ստեղնաշարեր, ինտեգրալ սխեմաներ, չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ), արևային մարտկոցներ, 
դռան էլեկտրական զանգեր, բարձրախոսների 
խոսափողեր, գծիկավոր կոդերն ընթերցող 
սարքեր, մեկուսատախտակներ ինտեգրալ 
սխեմաների համար, խտասկավառակներ 
(ձայնա-, տեսա-), խտասկավառակներ 
(չվերագրանցելի), համակարգչային գործառ-
նական գրառված ծրագրեր, համակարգիչներին 
կից սարքեր, համակարգչային գրառված 
ծրագրային ապահովում, կապի ձայնային 
սարքեր, կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորանք), 
կոմուտացման սարքեր (տեղեկատվության 
մշակման սարքավորանք), մագնիսական 
ծածկագրով քարտեր, ֆաքսիմիլային ապա-
րատներ, ինտերֆեյսներ համակարգիչների 
համար, սկավառակակիրներ սկավառակների 
ավտոմատ հերթափոխությամբ համա-
կարգիչների համար, լուսավորության 
էլեկտրական կարգավորիչներ, մագնիսական 
տեղեկակիրներ, մագնիսական կոդավորիչներ, 
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մագնիսական ժապավենի բլոկներ համա-
կարգիչների համար, միկրոպրոցեսորներ, 
մոդեմներ, մոնիտորներ (համակարգչային 
սարքավորանք), մոնիտորներ (համակարգչային 
ծրագրեր), «Մկնիկ» տեսակի մանի-
պուլյատորներ (կից սարքավորումներ), նշան-
ներն ընթերցելու օպտիկական սարքեր, 
օպտիկական տեղեկակիրներ, օպտիկական 
տեղեկակիրներ, համակարգչային տպիչներ, 
պրոցեսորներ (տեղեկատվության մշակման 
կենտրոնական բլոկներ), ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքեր), 
պատկերամուտներ (սարքավորանք տեղեկա-
տվության մշակման համար), ծխի 
դետեկտորներ, էլեկտրոնային ծոցատետրեր, 
հեռախոսային ինքնապատասխանիչներ, 
տեսա խցիկներ,պարկուճային նվագարկիչներ, 
խտասկավառակների նվագարկիչներ, սկավա-
ռակակիրներ համակարգիչների համար, 
գրպանի էլեկտրոնային թարգմանիչներ, 
ապրանքների էլեկտրոնային բեռնապիտակներ, 
սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով քարտեր), 
դյուրակիր համակարգիչներ, հայտա-
րարությունների էլեկտրոնային տախտակներ, 
գրպանի հաշվասարքեր, արևապաշտպան 
ակնոցներ, տեսաժապավեններ, տեսախաղերի 
քարթրիջներ, տեսաէկրաններ, տեսա-
հեռախոսներ, համակարգչային ներբեռնվող 
ծրագրեր, անլար հեռախոսներ, մկնիկների 
գորգեր, դյուրակիր տարածաընդունիչներ, 
դաստակների հենարաններ համակարգիչների 
հետ աշխատանքի համար, օպտիկաթելքային 
մալուխներ, պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի 
վարդակների համար, խաղային գրառված 
ծրագրեր համակարգիչների համար, 
ականջակալներ, դյուրակիր ռացիաներ, բեմի 
լուսավորման կարգավորիչներ, ԴՆԹ-չիպեր, 
DVD -նվագարկիչներ, բանկոմատներ, անլար 
հավաքակազմեր հեռախոսների համար, 
անհատականացման մագնիսական ապարան-
ջաններ, տրանսպոնդերներ (հաղորդիչներ-
պատասխանիչներ), ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ, 
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի 
ապարատներ (GPS), դյուրակիր մեդիա-
նվագարկիչներ, լույս արձակող դիոդներ (ԼԱԴ), 
նրբաքուղեր բջջային հեռախոսների համար, 
անձնական դյուրակիր համակարգիչներ, 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչների 

համար, ծածկոցներ դյուրակիր համա-
կարգիչների համար, թվային ֆոտոշրջանակներ, 
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի), էլեկտրո-
նային գրքեր, սմարթֆոններ, դատարկ 
տոներային քարթրիջներ տպիչների և 
լուսապատճենահանող ապարատների համար, 
ռադիո-տեսադայակ, լսա-տեսասարքեր 
երեխա ներին հետևելու համար, տեսախցիկներ 
երե խային հետևելու համար, տեսադայակ, 
պլանշետային համակարգիչներ, կոդավորված 
բանալի-քարտեր, 3D ակնոցներ, հիշողության 
քարտեր տեսախաղերի սարքերի համար, 
զրահաբաճկոններ, էլեկտրական ձայնա-
հաններ (ադապտերներ), համակարգչային 
սարքավորումներ, արևային մարտկոցներ 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար, 
շարժական հեռախոսներ, բջջային 
հեռախոսներ, թվային ստորագրություն, 
մարմնի վրա կրվող սարքեր ֆիզիկական 
ակտիվությանը հետևելու համար, լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրոնային սիգարետների համար, 
էլեկտրոնային ապարանջաններ (չափիչ 
գործիքներ), սմարթֆոնների ծածկոցներ, 
սմարթֆոնների պատյաններ, էլեկտրական 
վզնոցներ կենդանիներ վարժեցնելու համար, 
սմարթ-ակնոցներ, սմարթ-ժամացույցներ, 
ինֆրակարմիր դետեկտորներ, պատյաններ 
անձնական թվային օգնական սարքերի [PDA] 
համար, էլեկտրոնային մուտքի հսկման 
համակարգեր դռների փակման համար, 
ջերմադիտման տեսախցիկներ, պլանշետային 
համակարգիչների պատյաններ, մէլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների համար 
լիցքավորման կայաններ, ինտերակտիվ 
թաչսքրին տերմինալներ, սմարթ-մատանիներ, 
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ 
երաժշտական գործիքների համար, ձայնային 
ինտերֆեյսներ, էքվալայզերներ (ձայնային 
ապարատներ), ցածր հաճախականության 
բարձրախոսներ, սմարթֆոնների համար 
հարմարեցված պաշտպանիչ ժապավեններ, 
վիրտուալ իրականության գլխադիր 
սաղավարտներ, ինտերակտիվ էլեկտրոնային 
գրատախտակներ, արհեստական բանա-
կանությամբ մարդանման ռոբոտներ, ձայնային 
խառնիչներ, էլեկտրոնային սիգարետների 
մարտկոցներ, էլեկտրոնային բանալի-բրելոկներ 
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հեռակառավարման համար, էլեկտրոնային 
թվային ցուցասարքեր, անձնական թվային 
օգնականներ (ԱԹՕ), համակարգչային 
ծրագրային ապահովման հարթակներ, 
գրառված կամ բեռնվող, հետևի տեսախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների համար, 
հեռահաղորդակցային ապարատներ ոսկեր-
չական զարդերի տեսքով, օրգանական լույս 
արձակող դիոդներ (ՕԼԱԴ), քվանտային 
կետերով լույս արձակող դիոդներ (ՔԼԱԴ), 
խցակի էլեկտրական վարդակներ, դյուրակիր 
համակարգիչների տակդիրներ, էլեկտրոնային 
կախովի կողպեքներ, ականջակալներ հեռավոր 
կապի համար, տրանսպորտային միջոցների 
կայանման տվիչներ, տոմսերի տպիչներ, 
տեսապրոյեկտորներ, ներբեռնվող կրիպտո-
գրաֆիկական բանալիներ կրիպտոարժույթների 
ստացման և ծախսման համար, ներբեռնելի 
էլեկտրոնային դրամապանակներ, վարկային 
քարտերի տերմինալներ, կենսաչափական 
անձնագրեր, նույնականացման կենսա-
չափական քարտեր.

դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ 
ոռոգման համար, ջերմային կուտակիչներ, 
ացետիլենային այրոցներ, ացետիլենային 
գեներատորներ, օդաքաշ թասակներ, խուղա-
կային վառարաններ, ապարատներ օդի 
հոտազերծման համար, սարքվածքներ օդի 
սառեցման համար, զտիչներ օդի լավորակման 
համար, օդաջեռուցիչներ, օդային չորուցիչներ, 
օդի լավորակման տեղակայանքներ, օդի 
զտման տեղակայանքներ, տաք օդով աշխատող 
ջեռուցման սարքեր, սարքավորանք տաք օդով 
բաղնիքների համար, գազային վառիչներ, 
վառիչներ, սառնապահարաններ, վաննաներ, 
նստելու վաննաներ, շարժական խցիկներ 
թուրքական բաղնիքների համար, սարքավորանք 
լոգարանների համար, ջեռուցիչներ 
վաննաների համար, սանիտարատեխնիկական 
տեղակայանքներ լոգարանների համար, 
լուսատուներ, լուսավորման լապտերներ, 
լապտերներ հեծանիվների համար, բիդե, 
ջրաջեռուցիչներ, բացառությամբ մեքենայի 
մասերի, ջրածորաններ, խցաններ 
ռադիատորների համար, գրպանի էլեկտրա-
կան լապտերներ, ջրատաքացուցիչներ, 
վառարաններ հացաբուլկեղենի համար, 
այրոցներ մանրէների ոչնչացման համար, 

շարժական զուգարաններ, օդափոխիչներ (օդի 
լավորակում), սուրճ բովելու ապարատներ, 
օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ), ջեռուցման 
տեղակայանքներ, եռացրած ջրով աշխատող 
ջեռուցման տեղակայանքներ, ջեռուցման 
կաթսաներ, ջեռուցման-տաքացման սարքեր, 
որոնք աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային 
վառելիքով, ջեռուցման էլեկտրական սարքեր, 
կենտրոնական ջեռուցման ռադիատորներ, 
խոնավարարներ կենտրոնական ջեռուցման 
ռադիատորների համար, ջեռուցիչ տարրեր, 
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական ջերմակներ 
ոտքերի համար, էլեկտրական մուֆտաներ 
ոտքերը տաքացնելու համար, կերակուրներ 
տաքացնելու հարմարանքներ, ընկղմվող 
ջեռուցիչներ, չորուցիչներ մազերի համար, 
ջրի բաշխման տեղակայանքներ,  չորացման 
ապարատներ, օդորակիչներ, խողովակներ 
(սանիտարատեխնիկական համակարգերի 
մասեր), ջրմուղի տեղակայանքներ, զուգա-
րաններ, սառցարանային ապարատներ, 
էլեկտրական սպասք կերակուր պատրաստելու 
համար, խոհանոցային սալօջախներ, 
սարքեր և տեղակայանքներ սննդամթերքի 
ջերմային մշակման համար, զուգարանների 
ախտահանման միջոցների բաշխիչներ, 
ապարատներ ախտահանման համար, 
ապարատներ չորացման համար, ըմպելիքներ 
սառեցնելու ապարատներ, ցնցուղներ, ջրի 
մաքրման տեղակայանքներ, ջրի զտման 
սարքեր, տեղակայանքներ ջրի սառեցման 
համար, շատրվաններ, ջրի մանրէազերծիչներ, 
ջերմափոխանակիչներ, բացի մեքենայի 
մասերից, լուսավորման սարքեր և 
տեղակայանքներ, ջահեր, հոսաջրերի մաքրման 
տեղակայանքներ, էլեկտրական ռադիատորներ, 
վառարաններ (ջեռուցիչ սարքեր), զտիչներ 
խմելու ջրի համար, օջախներ, սառնարանային 
ապարատներ և մեքենաներ, սառնարանի 
խցիկներ, սառնարանային տարողություններ, 
մրգերը չորացնելու ապարատներ, գազի 
կաթսաներ, մանրէասպան լամպեր օդը 
մաքրելու համար, սարքեր և մեքենաներ 
սառույց պատրաստելու համար, էլեկտրական 
սառնախցիկներ, ջեռուցման սալեր, հաց 
բովելու սարքեր (տոստեր), գրիլի խոհանոցային 
ապարատներ, ապարատներ օդի կամ ջրի 
իոնացման համար, դեկորատիվ շատրվաններ, 
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լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական 
սարքավորման մասեր), էլեկտրական լամպեր 
տոնածառերի համար, թթվածնա-ջրածնային 
այրոցներ, խոհանոցային վառարաններ 
(ջեռոցներ), ապարատներ և մեքենաներ ջուրը 
մաքրելու համար, օդի մաքրման սարքեր և 
մեքենաներ, տեղակայանքներ և մեքենաներ 
սառեցման համար, տաքացման խոհանոցային 
սարքեր, սառնարանային սարքավորումներ և 
տեղակայանքներ, սարքեր և տեղակայանքներ 
սառեցման համար, կարգավորիչ պարագաներ 
ջրասարքերի կամ գազասարքերի և ջրմուղների 
կամ գազամուղների համար, ծորակներ, 
շամփուր պարունակող հարմարանքներ միս 
տապակելու համար, սանիտարատեխնիկական 
սարքեր և տեղակայանքներ, չորացման 
ապարատներ և տեղակայանքներ, ապարատներ 
լվացասենյակներում ձեռքերը չորացնելու 
համար, գալարախողովակներ (թորման, 
ջեռուցման կամ սառեցման տեղակայանք-
ների մասեր),,տապակոցներ, օդափոխության 
կայանքներ և ապարատներ (օդի լավորակման), 
զուգարանակոնքեր, նստոցներ զուգարանների 
համար, խառնիչ ծորակներ ջրատար 
խողովակների համար, տեղակայանքներ և 
ապարատներ ջուրը փափկացնելու համար, օդի 
մանրէազերծիչներ, թորիչներ, խոհանոցային 
էլեկտրական ավտոկլավներ, էլեկտրական 
շուտեփուկներ, պահպանիչ և կարգավորիչ 
պարագաներ գազասարքերի համար, 
էլեկտրական սրճեփներ, կրակարաններ 
(մանղալներ), էլեկտրական ճարպաջեռոցներ, 
սենյակային բուխարիներ, արևային ջերմային 
հավաքիչներ (ջեռուցում),մարևի վառարաններ, 
սառնարաններ, հոտազերծման սարքեր, 
բացառությամբ անձնական օգտագործման 
համար նախատեսվածների, սարքեր ծխա-
հարման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների, գրպանի 
ջերմակներ, բարձեր էլեկտրաջեռուցմամբ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների, սարքավորանք շոգե-
բաղնիքների համար, լողախցիկներ, 
լվացա րա նակոնքեր, միզամաններ՝ որպես 
սանիտարա-տեխնիկական սարքա-
վորանք, ջերմակներ, էլեկտրական թեյա-
մաններ, ջերմակներ անկողնու համար, 
էլեկտրաջեռուցմամբ ծածկոցներ, բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների, անկողինը տաքացնելու 

ջերմակներ, էլեկտրաջեռուցմամբ գորգեր, 
կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ, 
սպիտակեղենի էլեկտրական չորուցիչներ, 
միկրոալիքային վառարաններ (սնունդ 
պատրաստելու համար), տեղակայանքներ 
լողավազանների ջուրը քլորացնելու համար, 
սարքվածքներ ջրի պտտական շարժում 
ստեղծելու համար, սարքեր սննդամթերքը 
ջրազրկելու համար, ստորջրյա լուսարձակներ, 
ոռոգման կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման 
պարագաներ), հաց թխելու մեքենաներ, 
սառեցնող ցուցափեղկեր (ցուցապահարաններ), 
հաց թխելու սարքեր, լույս արձակող դիոդների 
(ԼԱԴ) լուսավորման սարքեր, տաքացվող 
ցուցափեղկեր (ցուցապահարաններ), սննդի 
էլեկտրական գոլորշեփներ, տորտիլա 
պատրաստելու էլեկտրական մամլիչներ, գինու 
էլեկտրական մառաններ, վակուումում սնունդը 
պատրաստելու էլեկտրական կաթսաներ, 
միկրոպղպջակների գեներատորներ լոգանքի 
համար, ջեռուցման և հովացման սարքեր 
տաք և սառը ըմպելիքներ բաշխելու համար, 
եփման էլեկտրական սալեր, պաղպաղակ 
պատրաստելու մեքենաներ, աճեցման 
հիդրոպոնիկ համակարգեր, ՀՀԴ-սնուցումով 
ձեռքի տաքացուցիչներ, ՀՀԴ-սնուցումով 
բաժակի ջեռուցիչներ,լուսարձակներ, հատակի 
ջեռուցման սարքեր և հարմարանքներ, օդի 
խոնավացուցիչներ, էլեկտրական ինքնաեռներ:

____________________

(210) 20201720
(220) 07.09.2020
(730) «Գեպարդ» ՍՊԸ, Երևան 0099, Բաշին-
ջաղյան փ., տուն 116, AM 
(540) 

(511) 
դաս 20. հյուրասենյակի կահույք. 

ննջասենյակի կահույք. մանկական կահույք, 
դպրոցական կահույք. գրասենյակային կահույք. 
խոհանոցի կահույք. կահավորանք (կահույք). 
ամառանոցային կահույք. լոգարանի կահույք. 
դռներ կահույքի համար. հայելիներ.

դաս 35. կահույքի խանութների ծառայու-
թյուններ. գրասենյակային ծառայություններ:

____________________
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(210) 20201721
(220) 07.09.2020
(730) «Այմուզիք» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 
թաղ. 3, շ. 11, բն. 19, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր.
դաս 35. ռադիոգովազդ. 
դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հեռուս-

տա հեռարձակում. անլար հեռարձակում. 
պոդքասթի հաղորդում.

դաս 41. ոչ բեռնելի երաժշտության առցանց 
տրամադրում. երաժշտական արտադրանքի 
թողարկում. վարյետեների ներկայացում-
ներ երաժշտասրահների ներկայացումներ. 
զվար ճալի ռադիոհաղորդումներ. ռադիո և 
հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտաժում. 

դաս 42. ծրագրային ապահովում որպես 
(SaaS) ծառայություն. տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն. 
համակարգչային տեխնոլոգիաների և 
ծրագրավորման վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. վեբ-
կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց 
համար (ծառայություններ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում).

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20201722
(220) 07.09.2020
(730) Մհեր Գրիգորյան, Երևան, Հ. Մուրադյան 
42/2, բն. 64, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառ նություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ:

____________________

(210) 20201724
(220) 07.09.2020
(730) «Մաքսիմուս ԱՄ» ՍՊԸ, Երևան 0070, 
Այգեստան 4, տուն 17, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հանրային սննդի ծառայություններ, 

արագ սննդի ծառայություններ, սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). սրճարանների 
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. ինքնասպասարկման ռեստորան-
ների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20201725
(220) 08.09.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սուրիկ Համբարչյան 
Նահապետի, Արարատի մարզ, Ավշար 0605, Գր. 
Լուսավորչի թաղ., հող. 119, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. վարսավիրանոցների ծառայու-

թյուններ. մատնահարդարում. գեղեցկության 
սրահների ծառայություններ. մազահեռացման 
ծառայություններ:

____________________
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(210) 20201727
(220) 08.09.2020
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր 
Քորփորեյշն), JP 
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտո-

մեքենաների մասեր, կառուցվածքների տարրեր 
և կրող մասեր:

____________________

(210) 20201728
(220) 08.09.2020
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր 
Քորփորեյշն), JP 
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և ավտո-

մեքենաների մասեր, կառուցվածքների տարրեր 
և կրող մասեր:

____________________

(210) 20201730
(220) 08.09.2020
(730) «Աէոլուս թայր» Քո., Լթդ, CN 
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. 

դողածածկաններ օդաճնշական դողերի համար. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. պահպանաշերտեր անվադողերը 
վերականգնելու համար. օդաճնշական դողեր. 

օդախցիկներ օդաճնշական դողերի համար. 
պինդ դողեր տրանսպորտային միջոցների 
անիվների համար. ինքնասոսնձվող ռետինե 
կարկատաններ դողերի  օդախցիկները 
նորոգելու համար. անվադողերի ներդրվող 
օդախցիկներ. անվադողերի բութակներ:

____________________

(210) 20201731
(220) 08.09.2020
(730) «Աէոլուս թայր» Քո., Լթդ, CN 
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. դողա-

ծածկաններ օդաճնշական դողերի համար. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. պահպանաշերտեր անվադողերը 
վերականգնելու համար. օդաճնշական դողեր. 
օդախցիկներ օդաճնշական դողերի համար. 
պինդ դողեր տրանսպորտային միջոցների 
անիվների համար. ինքնասոսնձվող ռետինե 
կարկատաններ դողերի օդախցիկները 
նորոգելու համար. անվադողերի ներդրվող 
օդախցիկներ. անվադողերի բութակներ:  

____________________

(210) 20201735
(220) 08.09.2020
(730) «Աէոլուս թայր» Քո., Լթդ, CN 
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. 

դողածածկաններ օդաճնշական դողերի համար. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. պահպանաշերտեր անվադողերը 
վերականգնելու համար. օդաճնշական դողեր. 
օդախցիկներ օդաճնշական դողերի համար. 
պինդ դողեր տրանսպորտային միջոցների 
անիվների համար. ինքնասոսնձվող ռետինե 
կարկատաններ դողերի օդախցիկները 
նորոգելու համար. անվադողերի ներդրվող 
օդախցիկներ. անվադողերի բութակներ:

____________________
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(210) 20201736
(220) 08.09.2020
(730) «Աէոլուս թայր» Քո., Լթդ, CN 
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. 

դողածածկաններ օդաճնշական դողերի համար. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. պահպանաշերտեր անվադողերը 
վերականգնելու համար. օդաճնշական դողեր. 
օդախցիկներ օդաճնշական դողերի համար. 
պինդ դողեր տրանսպորտային միջոցների 
անիվների համար. ինքնասոսնձվող ռետինե 
կարկատաններ դողերի օդախցիկները 
նորոգելու համար. անվադողերի ներդրվող 
օդախցիկներ. անվադողերի բութակներ:

____________________

(210) 20201737
(220) 08.09.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր 
Մարգարյան Գրիշայի, Երևան, Շենգավիթ, 
Եղբայրության 7, տարածք 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն. 

ստոմատոլոգիա:
____________________

(210) 20201738
(220) 08.09.2020
(730) «Աէոլուս թայր» Քո., Լթդ, CN 
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. դողա-

ծածկաններ օդաճնշական դողերի համար. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. պահպանաշերտեր անվադողերը 
վերականգնելու համար. օդաճնշական դողեր. 
օդախցիկներ օդաճնշական դողերի համար. 
պինդ դողեր տրանսպորտային միջոցների 
անիվների համար. ինքնասոսնձվող ռետինե 
կարկատաններ դողերի օդախցիկները 
նորոգելու համար. անվադողերի ներդրվող 
օդախցիկներ. անվադողերի բութակներ:  

____________________

(210) 20201741
(220) 09.09.2020
(730) «Ալարտ» ՍՊԸ, Երևան, Այգեստան 1-ին 
նրբ. տուն 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20201744
(220) 09.09.2020
(730) Հայկ Մանասարյան, Երևան, Անդրանիկի 
103, բն. 4, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 35. հագուստի մանրածախ վաճառք. 

օնլայն խանութ.առցանց առևտուր. մանրածախ և 
մեծածախ առևտուր. ապրանքների ցուցա դրում. 
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության 
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
ապրանքների լայն տեսականու վերաբեր-
յալ սպառողական տեղեկատվության 
տրամադրում. առևտրային միջնորդային 
ծառայություններ. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. հայտարարությունների 
փակցնում. նմուշների տարածում. 
նորաձևության ու դիզայնի նորությունների 
տրամադրում. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
գովազդ փոստով. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազ դելու 
կամ խրախուսելու համար. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա զո տու-
թյուններ. շուկայագիտական (մարքեթինգային) 
հետազոտություններ. մասնագիտական 
խորհրդա տվություն գործարարության ասպա-
րեզում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
գործնական տեղեկատվության տրամադրում. 
տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. գրասենյակային ծառ
այություններ:                                                                                                             

____________________

(210) 20201753
(220) 09.09.2020
(730) «Բարև վայն» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 63, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. 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) 20201756
(220) 09.09.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տաթևիկ 
Մանտոյան Սեդրակի, Երևան 0084, Անդրանիկի 
10/1, բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. գոտիներ (հագուստ). հագուստ. 

պատրաստի հագուստ.
դաս40 հագուստի կարում. հագուստի 
ձևափոխում.

դաս 42. հագուստիմոդելավորում:
____________________

(210) 20201760
(220) 10.09.2020
(730) «Հայ զբոսավարների գիլդիա» ՀԿ, 0010 
Երևան, Հանրապետության 48, Ավանդական 
Երևան հյուրանոց, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գորարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցման ծառա-
յություններ.
39 դաս. տրասնսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

____________________

(210) 20201761
(220) 10.09.2020
(730) «Հայ զբոսավարների գիլդիա» ՀԿ, 0010 
Երևան, Հանրապետության 48, Ավանդական 
Երևան հյուրանոց, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գորարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցման ծառայու-
թյուններ.

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

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

____________________

(210) 20201762
(220) 10.09.2020
(730) «Հայ զբոսավարների գիլդիա» ՀԿ, 0010 
Երևան, Հանրապետության 48, Ավանդական 
Երևան հյուրանոց, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. տեքստերի մշակում. ծառայու-

թյուններ հասարակական հարաբերությունների 
բնագավառում. գրասենյակային աշխատաններ 
(հաղորդագրությունների գրառում). ինտերակիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում.

դաս 38. համակարգչային տերմինալով 
իրագործվող կապ. համակարգչի միջոցով 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում. էլեկտրոնային նամակների 
հաղորդում. հաղորդակցության ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում. հեռա-
կոնֆերանսներ. շնորհավորական ացիկների 
առցանց փոխանցում.

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
միջնորդություն փոխադրումների դեպքում. 
ճանապարհորդությունների ամրագրում. 
տրանսպորտային միջոցի ամրագրում. 
ճանապարհի, երթուղու մասին տեղեկության 
տրամադրում:
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դաս 41. զբոսավարի (գիդի) ծառայու-
թյուն. մասնագիտական վերապատրաստում. 
գործ նական հմտությունների ուսուցում. 
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ. 
լեռնային զբոսաշրջության իրականցում գիդի 
ուղեկցությամբ. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ. 
թարգմանիչների ծառայություններ. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում.
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
կոներանսների կազմակերպում. կրթության 
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրում. քննությունների անցկացում. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում. գիդա-
ժողովների կազմակերպում և անցկացում.
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում. տեքստերի խմբագրում. 
կրթական ոչ վիրտուալ ֆորում. գրքերի 
հրատարակում.

դաս 43. տեղերի ամրագրում հյուրա-
նոցներում.  տեղերի ամրագրում պանսիոն-
ներում:

____________________

(210) 20201766
(220) 11.09.2020
(730) «Բայազետ քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, Երևան 
0015, Արգիշտի 7/8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. շինարարական ծառայություններ. 

տեղակայման և նորոգման ծառայություններ. 
հանքարդյունաբերություն, նավթի և գազի 
հորատում:

____________________

(210) 20201769
(220) 11.09.2020
(730) «Անուշ-1» ՍՊԸ հայաստանյան մ/ճ, ք. 
Երևան, Մուրացան 125, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-

նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայու-
թյուններ. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. 
ճամ բարային հարմարությունների տրա-
մադրում. ճաշարանների ծառայություններ 
հիմնարկներում կամ ուսումնական հաստա-
տություններում. ժամանակավոր բնա-
կատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի 
ծառայություններ. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
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հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և արիշտա 
սոբայի ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ. նարգիլեի 
բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20201770
(220) 11.09.2020
(730) «Անուշ-1» ՍՊԸ հայաստանյան մ/ճ, ք. 
Երևան, Մուրացան 125, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. կար-

տոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած 
մանր վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. 
սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ. 
շաքարապատ մրգեր. կրոկետներ. անկենդան 
խեցգետնանմաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան 
խեցգետիններ. ձկան սուկի. շրդանային 
մակարդներ. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. մրգային դոնդող. պտղամիս. 
միս. անկենդան ձուկ. սննդային դոնդող. 
մսային դոնդող. որսամիս. կոճապղպեղի 
մուրաբա. պահածոյացված սոյայի հատիկներ 
սննդի համար. ճարպանյութեր սննդային 
ճարպեր պատրաստելու համար. յուղային 
խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. 
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմարներ. 
եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային 
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային 
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային 
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ. 
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի 
հյութեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս. 
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստներ 
(անկենդան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ. 
մարգարին. մարմելադ, բացի հրուշակեղենից. 
սննդային ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. 
անկենդան միդիաներ. արմավենու սննդային 
յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. 
լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. 
պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. անկենդան սաղմոն. 
կենդանական սննդային ճարպեր. անկենդան 
թյուննոս. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար. արևածաղկի սննդային յուղ. 
ենթամթերքներ. պահածոյացված գետնասնկեր. 
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անկենդան ընտանի թռչուն. մրգակեղև. 
ալգինատներ խոհարարական նպատակների 
համար. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի 
հեղուկ սննդային յուղ. պահածոյացված 
լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք. 
մրգային չիպսեր. անկենդան խխունջներ. 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. 
սննդի համար պատրաստված ծաղկափոշի. 
անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ. 
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված 
միս. անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. 
խխունջի ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած 
սերուցք. խոզի միս. ուտելի թռչնի բներ. 
ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. մրգային պահածոներ. 
մսի պահածոներ. կարտոֆիլի բլիթներ. աղը 
դրած ձուկ. անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային 
վարունգ). սննդի մեջ օգտագործվող շերամի 
որդի թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի 
մրգանույշ. թահինի. հումուս. պահածոյացված 
ծովային ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կտրված կաթ. կիմչի. սոյայի 
կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. պահածոյացված 
պղպեղ. արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան 
մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե 
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ. խտացրած կաթ. թթվասեր. 
կաթնաթթվային խմորումով եռացրած կաթ. 
թթվեցրած կաթ. տոմատի մածուկ. դդմիկի 
խավիար. բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
նշի կաթ խոհարարական նպատակների 
համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված 
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. 
բուլգոգի. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրված ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
գուակամոլե. սոխի օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի 

հյութ խոհարարական նպատակների համար. 
սառեցումով չորացրած միս. վարսակի կաթ. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը 
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի 
սննդային յուղ. ուտելի մրջյունների թրթուրներ, 
պատրաստված. ուտելի անկենդան միջատներ. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի 
հիմքով խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար. 
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ). 
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած 
մրգային խմոր. յուբա. սոյայի բլիթներ. 
տոֆուի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով կամ 
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր]. 
տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն. 
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ. 
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. 
շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. 
օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. 
բանջարեղենային խտածոներ սնունդ 
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ 
սնունդ պատրաստելու համար. հացին 
քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-
ագար խոհարարական նպատակների 
համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ. 
կաթնաշոռ. կաթնաթթվային ըմպելիքներ. 
չորացրած ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված 
կոճապղպեղ. պահածոյացված կոճապղպեղ. 
թթու դրած կոճապղպեղ.

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի համար. 
համեմանք. անթթխմոր. աղ սննդամթերքը 
պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ. 
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թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. 
անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. 
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի 
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի 
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի 
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք. 
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ 
(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. ադիբուդի. 
կայունարարներ հարած սերուցքի համար. 
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ. 
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի 
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի 
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ 
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ 
հրուշակեղենի համար (բացառությամբ 
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի 
համար. քաղցր ամոքահունց խմոր 
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ. 
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար. 
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց 
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և 
կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. 
մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյութեր 
երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 

պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված 
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. 
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. 
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների համար. 
թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. 
մսային թանձր ամոքանք. միսո. սոյայի խյուս 
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
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(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց խմորով 
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մուսեր. 
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային 
խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր 
(սենդվիչներ). պեստո. բաղադրություններ 
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի 
սերմ խոհարարական նպատակների համար. 
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու 
խոհարարական նպատակների համար. 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. սոուսներ 
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային 
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի 
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկ ներ 
կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի համար. 
վարենիկներ (լցոնված խմորի գնդիկներ). 
պելմեններ. շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. 
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների 
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. 
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար. 
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի 
բրինձ . ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի. 
արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ. հոթ-
դոգ սենդվիչներ. սառույցի խորանարդիկներ. 
մշակված սերմնահատիկներ որպես 
համեմունք օգտագործելու համար. քնջութի 
սերմնահատիկներ (համեմունք). թթու դրած 
բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկալիլի). 

մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկացորեն. 
հնդկացորենի ալյուր. լոռամրգի սոուս 
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունքներ]. 
չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ. 
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. 
կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ 
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը 
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. 
շնչառությունը թարմացնող ծամոններ. 
արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա. հաց առանց 
սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք). լաքսա. 
պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. շոկոլադով հաց 
(շոկոլատին). շոկոլադով հաց (շոկոլատին). 
ջրիմուռով թեյ. կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային 
խառնուրդներ. ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի 
մակարուններ. սուրճի լցված պարկուճներ. 
նարնջի ծաղկաջուր խոհարարական 
նպատակների համար. մրգային սառույցներ. 
նուգա. հարիսա (համեմունք). կոճապղպեղի 
մածուկ (համեմունք):

____________________

(210) 20201771
(220) 11.09.2020
(730) «Անուշ-1» ՍՊԸ հայաստանյան մ/ճ, ք. 
Երևան, Մուրացան 125, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20201772
(220) 11.09.2020
(730) «Անուշ-1» ՍՊԸ հայաստանյան մ/ճ, ք. 
Երևան, Մուրացան 125, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. 
սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 

(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:

____________________
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Ուղղում

01.09.2020թ. N09/1 «Ապրանքային նշանների հայտեր» պաշտոնական տեղեկագրում 
հրապարակված «Արմեն Իվանյան»-ի N  20201580 հայտով ներկայացված ապրանքային նշանում 
տեղի է ունեցել փոփոխություն, այն է՝

 

____________________
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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


