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gamoqveynebis TariRi – 2018 05 25 



AD andora
AE arabTa gaerTianebuli saamiroebi
AF avRaneTi
AG antigua da barbuda
AI angilia
AL albaneTi
AM somxeTi
AN antilis kunZulebi (niderlandebi)
AO angola
AP inteleqtualuri sakuTrebis afrikis

regionaluri organizacia (ARIPO)
AR argentina
AT avstria
AU avstralia
AW aruba
AZ azerbaijani
BA bosnia da hercegovina
BB barbadosi
BD bangladeSi
BE belgia
BF burkina-faso
BG bulgareTi
BH bahreini
BI burundi
BJ benini
BM bermudis kunZulebi
BN brunei-darusalami
BO bolivia
BR brazilia
BS bahamis kunZulebi
BT bhutani
BV buvetis kunZulebi
BW botsvana
BX beneluqsis inteleqtualuri

sakuTrebis uwyeba  (BOIP)
BY belorusia
BZ belizi
CA kanada
CD kongos demokratiuli resp.
CF centraluri afrikis resp.
CG kongo
CH Sveicaria
CI kot-d' ivuari
CK kukis kunZulebi
CL Cile
CM kameruni
CN CineTi
CO kolumbia
CR kosta-rika
CU kuba
CV mwvane koncxis kunZulebi
CY kviprosi
CZ CexeTis respublika
DE germania
DJ jibuti
DK dania
DM dominika
DO dominikelTa respublika
DZ alJiri
EA evraziis sapatento organizacia (EAPO)
EC ekvadori
EE estoneTi
EG egvipte
EH dasavleTi sahara
EM Sinagani bazris  harmoniza-

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da dizaini (OHIM)

EP evropis sapatento uwyeba (EEEPO)
ER eritrea
ES espaneTi
ET eTiopia
FI fineTi
FJ fiji
FK folklendis kunZulebi
FO fareris kunZulebi
FR safrangeTi
GA gaboni
GB didi britaneTi
GC sparseTis yuris arabuli saxelmwifo-

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

GD grenada
GE saqarTvelo
GG genzi
GH gana
GI gibraltari
GL grenlandia
GM gambia
GN gvinea
GQ ekvatoruli gvinea
GR saberZneTi
GS samxreTi jorjia da samxreTi 

sendviCis kunZulebi
GT gvatemala
GW gvinea-bisau
GY gaiana
HK hon kongi
HN hondurasi
HR xorvatia
HT haiti
HU ungreTi
IB inteleqtualuri sakuTrebis

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

ID indonezia
IE irlandia
IL israeli
IM menis kunZuli
IN indoeTi
IQ erayi
IR iranis islamuri respublika
IS islandia
IT italia
JE jezi
JM iamaika
JO iordania
JP iaponia
KE kenia
KG yirgizeTi
KH kamboja
KI kiribati

KM komoris kunZulebi
KN sent kitsi da nevisi
KP koreis saxalxo demokratiuli

respublika
KR koreis respublika
KW kuveiti
KY kaimenis kunZulebi
KZ yazaxeTi
LA laosi
LB libani
PT portugalia
PW palau
LC sent-lusia
LI lixtenStaini
LK Sri-lanka
LR liberia
LS lesoto
LT litva
LU luqsemburgi
LV latvia
LY libia
MA maroko
MC monako
MD respublika moldova
ME Cernogoria (montenegro)
MG madagaskari
MK makedonia yofili iugoslaviis 

respublika
ML mali
MM mianma
MN monRoleTi
MO makao
MP Crd. marianas kunZulebi
MR mavritania
MS monserati
MT malta
MU mavrikia
MV maldivis kunZulebi
MW malavi
MX meqsika

MY malaizia
MZ mozambiki
NA namibia
NE nigeri
NG nigeria
NI nikaragua
NL niderlandebi
NO norvegia
NP nepali
NR nauru
NZ axali zelandia
OA afrikis inteleqtualuri 

sakuTrebis organizacia (OAPI)
OM omani
PA       panama
PE peru
PG papua-axali gvinea
PH filipinebi
PK pakistani
PL poloneTi
VE venesuela
VG virjinis kunZulebi (britaneTi)
PY paragvai
QA katari
QZ evropis Tanamegobrobis

mcenareTa jiSebis uwyeba (CPVO)
RO rumineTi
RS serbia
RU ruseTis federacia    
RW ruanda
SA saudis arabeTi
SB solomonis kunZulebi
SC seiSelis kunZulebi
SD sudani
SE SvedeTi
SG singapuri
SH wminda elenes kunZuli
SI slovenia
SK slovakia
SL siera-leone
SM san-marino
SN senegali
SO somali
SR surinami
ST san-tome da prinsipi
SV salvadori
SY siria
SZ svazilendi
TC Terqsis da kaikosis kunZulebi
TD Cadi
TG togo
TH tailandi
TJ tajikeTi
TL timor-leste
TM TurqmeneTi
TN tunisi
TO tonga
TR TurqeTi
TT trinidadi da tobago
TV tuvalu
TW taivani, CineTis provincia
TZ tanzania
UA ukraina
UG uganda
US aSS
UY urugvai
UZ uzbekeTi
VA vatikani
VC sant-vinsenti da grenadinebi
VN vietnami
VU vanuatu
WO WIPO-inteleqtualuri sakuT-

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

tuti (NPI)
YE iemeni
ZA samxreT afrika
ZM zambia
ZW zimbabve

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

gamoqveynebuli TariRebis formati: weli, Tve, dRe (ssww TT dd)

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

(10) _ eqspertizagavlili ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(11) _ patentis nomeri da saxeobis kodi
(21) _ ganacxadis saregistracio nomeri
(22) _ ganacxadis Setanis TariRi
(23) _ sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis mqone 

ganacxadis  Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis  omeri
(24) _ TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
(31) _ saprioriteto ganacxadis nomeri
(32) _ saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
(33) _ kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac mianiWa 

nomeri saprioriteto ganac xads
(44) _ damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxa-dis 

gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri
(45) _ registracia gavlili sapatento sabuTis gamoqveynebis TariRi
(51) _ saerTaSoriso sapatento klasifikaciis indeqsi

(10) _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(11) _ patentis nomeri da saxeobis kodi an registraciis nomeri
(15) _ registraciis TariRi/patentis gagrZelebis TariRi
(18) _ patentis an registraciis moqmedebis vadis gasvlis savaraudo  TariRi
(21) _ ganacxadis nomeri
(22) _ ganacxadis Setanis TariRi
(23)

_
sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis  mqone 
ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis nomeri

(24) _ TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
(28) _ dizainebis raodenoba ganacxadSi
(30) _ saprioriteto monacemebi (ganacxadis nomeri, ganacxadis Setanis 

TariRi da orasoiani kodi im organizaciis identifikaciisaTvis, 
sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi)

(31) _ saprioriteto ganacxadis nomeri
(32) _ saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
(33) _ kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac  mianiWa 

nomeri saprioriteto ganac xads
(34) _ ismo-s standartis (ST.3) Sesabamisi orasoiani kodi im organizaciis 

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

(44) _ dizainis gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri (pirveli 
publikacia)

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

ganyofileba  F _ meqanika; ganaTeba; gaTboba; iaraRi; asafeTqebeli 
samuSaoebi

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

(21) AP 0000 000000 _ gamogonebaze ganacxadis nomeri
(10) AP  0000 0000 A _ gamogonebaze ganacxadis gamoqveynebis nomeri 

(pirve li publikacia)

(11)    P  0000 0000 B _ gamogonebis patentis nomeri (meore publikacia)

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

(11)    PI  0000 0000 A  _ Semotanili patentis nomeri (pirveli publi kacia)

(21) AU  0000 000000 _ sasargeblo modelze ganacxadis nomeri
(10) AU 0000 000 U _ sasargeblo modelze ganacxadis gamoqveynebis 

nomeri  (pirveli publikacia)
(11)    U 0000 000 Y _ sasargeblo modelis patentis nomeri (meore pub li kacia)

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

(10) AD 0000 000 S _
dizainze ganacxadis gamoqveynebis 
nomeri  (pirve li publikacia)

(11)    D 0000 000 S _ dizainis patentis nomeri (meore publi kacia)

(54) _ gamogonebis dasaxeleba
(57) _ referatis teqsti
(60) _ srul eqspertizagavlil gamogonebaze  ucxouri sapatento uwyebis 

mier ga ce muli damcavi sabuTis nomeri, TariRi, romlidanac 
iwyeba am damca vi sabuTis moqmedeba, da kodi qveynisa an regi onu li 
organizaciisa, rom lis uwyebamac gasca es damcavi sabuTi

(62) _ ufro adrindeli ganacxadis nomeri da, Tu SesaZlebelia, war dgenis 
TariRi gamocalkevebuli ganacxadis SemTxvevaSi

(71) _ ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi)
(72) _ gamomgonebelis saxeli, gvari (qveynis kodi)
(73) _ patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(74) _ warmomadgenlis an patentrwmunebulis saxeli, gvari
(85) _ saerTaSoriso ganacxadis erovnuli fazis dawyebis TariRi
(86) _ saerTaSoriso ganacxadis nomeri da Setanis TariRi
(87) _ saerTaSoriso ganacxadis gamoqveynebis nomeri da TariRi

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizaini

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

(45) _ saerTaSoriso biuros mier daregistrirebuli dizainis gamo qvey-
nebis  TariRi da biuletenis nomeri

(51) _ dizainebis saerTaSoriso klasifikacia (lokarnos klasifikaciis 
klasi da qveklasi)

(54) _ dizainis dasaxeleba
(55) _ dizainis gamosaxuleba
(57) _ dizainis arsebiTi niSnebis aRwera, feris CaTvliT
(58) _ yvela saxis cvlilebis Sesaxeb reestrSi Canaweris Setanis TariRi
(62) _ adrindeli ganacxadis, registraciis an sabuTis nomeri da, Tu  SesaZ-

lebelia, wardgenis TariRi, gamocalkevebuli ganacxadis  SemTxvevaSi
(71) _ ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(72) _ avtoris saxeli, gvari an dasaxeleba (qveynis kodi)
(73) _ patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(74) _ warmomadgenlis saxeli, gvari da misamarTi
(81) _ Sesabamisi monawile mxareebi: 

II. monawile mxareebi, aRniSnuli 1960 wlis aqtis Tanaxmad
III. monawile mxareebi, aRniSnuli 1999 wlis aqtis Tanaxmad

(85) _ mflobelis mudmivi sacxovrebeli adgili
(86) _ mflobelis moqalaqeoba
(87) _ mflobelis sacxovrebeli adgili

(88) _ qveyana, sadac mflobels aqvs namdvili da moqmedi samrewvelo an 
savaWro  sawarmo  

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

MMM0000 00000 Rn _ momdevno vadiT registraciis nomeri, sadac n=1, 2, 3...
M 0000 00000 R(P) _ registraciis nomeri niSanze uflebis nawilobrivi gadacemisas

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

(230) _ sagamofeno monacemebi
(260) _ nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis  dadebiTi 

gadawyvetileba registraciis Sesaxeb (gamoqveyne bis nomeri)
(310) _ pirveli ganacxadis nomeri

(320) _ pirveli ganacxadis Setanis TariRi
(330) _ pirveli ganacxadis mimRebi erovnuli an regionuli uwye bis an 

organizaciis saidentifikacio kodi

(511) _
saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo 
niSnis registraciisaTvis da/an klasificire bu li saqonlisa da/an 
momsaxurebis CamonaTvali

(531) _
sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sa sa qonlo 
niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSo ri so klasifikaciis 
(venis klasifikacia) mixedviT

(540) _ niSnis gamosaxuleba

(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba
(580) _ ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis 

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

(750) _ mimoweris misamarTi
(770) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misa marTi 

uflebis gadacemis SemTxvevaSi
(771) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da  misa marTi 

uflebis gadacemis gareSe
(791) _ licenziatis saxeli da misamarTi
(793) _ licenziis pirobebi da/an SezRudvaze miniSneba (licenziis saxe, 

salicenzio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xel Sekrulebis 
TariRi, salicenzio xelSekrulebis moqmede bis vada)

(800) _ sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTaSoriso 
registraciis madridis xelSekrulebasTan da kavSirebuli proto-
kolis mixedviT (saerTaSoriso re gistraciis nomeri)



AD andora
AE arabTa gaerTianebuli saamiroebi
AF avRaneTi
AG antigua da barbuda
AI angilia
AL albaneTi
AM somxeTi
AN antilis kunZulebi (niderlandebi)
AO angola
AP inteleqtualuri sakuTrebis afrikis

regionaluri organizacia (ARIPO)
AR argentina
AT avstria
AU avstralia
AW aruba
AZ azerbaijani
BA bosnia da hercegovina
BB barbadosi
BD bangladeSi
BE belgia
BF burkina-faso
BG bulgareTi
BH bahreini
BI burundi
BJ benini
BM bermudis kunZulebi
BN brunei-darusalami
BO bolivia
BR brazilia
BS bahamis kunZulebi
BT bhutani
BV buvetis kunZulebi
BW botsvana
BX beneluqsis inteleqtualuri

sakuTrebis uwyeba  (BOIP)
BY belorusia
BZ belizi
CA kanada
CD kongos demokratiuli resp.
CF centraluri afrikis resp.
CG kongo
CH Sveicaria
CI kot-d' ivuari
CK kukis kunZulebi
CL Cile
CM kameruni
CN CineTi
CO kolumbia
CR kosta-rika
CU kuba
CV mwvane koncxis kunZulebi
CY kviprosi
CZ CexeTis respublika
DE germania
DJ jibuti
DK dania
DM dominika
DO dominikelTa respublika
DZ alJiri
EA evraziis sapatento organizacia (EAPO)
EC ekvadori
EE estoneTi
EG egvipte
EH dasavleTi sahara
EM Sinagani bazris  harmoniza-

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da samrewvelo nimuSebi (OHIM)

EP evropis sapatento uwyeba (EEEPO)
ER eritrea
ES espaneTi
ET eTiopia
FI fineTi
FJ fiji
FK folklendis kunZulebi
FO fareris kunZulebi
FR safrangeTi
GA gaboni
GB didi britaneTi
GC sparseTis yuris arabuli saxelmwifo-

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

GD grenada
GE saqarTvelo
GG genzi
GH gana
GI gibraltari
GL grenlandia
GM gambia
GN gvinea
GQ ekvatoruli gvinea
GR saberZneTi
GS samxreTi jorjia da samxreTi 

sendviCis kunZulebi
GT gvatemala
GW gvinea-bisau
GY gaiana
HK hon kongi
HN hondurasi
HR xorvatia
HT haiti
HU ungreTi
IB inteleqtualuri sakuTrebis

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

ID indonezia
IE irlandia
IL israeli
IM menis kunZuli
IN indoeTi
IQ erayi
IR iranis islamuri respublika
IS islandia
IT italia
JE jezi
JM iamaika
JO iordania
JP iaponia
KE kenia
KG yirgizeTi
KH kamboja
KI kiribati

KM komoris kunZulebi
KN sent kitsi da nevisi
KP koreis saxalxo demokratiuli

respublika
KR koreis respublika
KW kuveiti
KY kaimenis kunZulebi
KZ yazaxeTi
LA laosi
LB libani
PT portugalia
PW palau
LC sent-lusia
LI lixtenStaini
LK Sri-lanka
LR liberia
LS lesoto
LT litva
LU luqsemburgi
LV latvia
LY libia
MA maroko
MC monako
MD respublika moldova
ME Cernogoria (montenegro)
MG madagaskari
MK makedonia yofili iugoslaviis 

respublika
ML mali
MM mianma
MN monRoleTi
MO makao
MP Crd. marianas kunZulebi
MR mavritania
MS monserati
MT malta
MU mavrikia
MV maldivis kunZulebi
MW malavi
MX meqsika

MY malaizia
MZ mozambiki
NA namibia
NE nigeri
NG nigeria
NI nikaragua
NL niderlandebi
NO norvegia
NP nepali
NR nauru
NZ axali zelandia
OA afrikis inteleqtualuri 

sakuTrebis organizacia (OAPI)
OM omani
PA       panama
PE peru
PG papua-axali gvinea
PH filipinebi
PK pakistani
PL poloneTi
VE venesuela
VG virjinis kunZulebi (britaneTi)
PY paragvai
QA katari
QZ evropis Tanamegobrobis

mcenareTa jiSebis uwyeba (CPVO)
RO rumineTi
RS serbia
RU ruseTis federacia    
RW ruanda
SA saudis arabeTi
SB solomonis kunZulebi
SC seiSelis kunZulebi
SD sudani
SE SvedeTi
SG singapuri
SH wminda elenes kunZuli
SI slovenia
SK slovakia
SL siera-leone
SM san-marino
SN senegali
SO somali
SR surinami
ST san-tome da prinsipi
SV salvadori
SY siria
SZ svazilendi
TC Terqsis da kaikosis kunZulebi
TD Cadi
TG togo
TH tailandi
TJ tajikeTi
TL timor-leste
TM TurqmeneTi
TN tunisi
TO tonga
TR TurqeTi
TT trinidadi da tobago
TV tuvalu
TW taivani, CineTis provincia
TZ tanzania
UA ukraina
UG uganda
US aSS
UY urugvai
UZ uzbekeTi
VA vatikani
VC sant-vinsenti da grenadinebi
VN vietnami
VU vanuatu
WO WIPO-inteleqtualuri sakuT-

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

tuti (NPI)
YE iemeni
ZA samxreT afrika
ZM zambia
ZW zimbabve

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli

orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

(10) _ eqspertizagavlili ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(11) _ patentis nomeri da saxeobis kodi
(21) _ ganacxadis saregistracio nomeri
(22) _ ganacxadis Setanis TariRi
(23) _ sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis mqone 

ganacxadis  Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis  omeri
(24) _ TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
(31) _ saprioriteto ganacxadis nomeri
(32) _ saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
(33) _ kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac mianiWa 

nomeri saprioriteto ganac xads
(44) _ damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxa-dis 

gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri
(45) _ registracia gavlili sapatento sabuTis gamoqveynebis TariRi
(51) _ saerTaSoriso sapatento klasifikaciis indeqsi

(10) _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(11) _ patentis nomeri da saxeobis kodi an registraciis nomeri
(15) _ registraciis TariRi/patentis gagrZelebis TariRi
(18) _ patentis an registraciis moqmedebis vadis gasvlis savaraudo  TariRi
(21) _ ganacxadis nomeri
(22) _ ganacxadis Setanis TariRi
(23)

_
sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis  mqone 
ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis nomeri

(24) _ TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
(28) _ samrewvelo nimuSebis raodenoba ganacxadSi
(30) _ saprioriteto monacemebi (ganacxadis nomeri, ganacxadis Setanis 

TariRi da orasoiani kodi im organizaciis identifikaciisaTvis, 
sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi)

(31) _ saprioriteto ganacxadis nomeri
(32) _ saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
(33) _ kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac  mianiWa 

nomeri saprioriteto ganac xads
(34) _ ismo-s standartis (ST.3) Sesabamisi orasoiani kodi im organizaciis 

identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

(44) _ samrewvelo nimuSis gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri 
(pirveli publikacia)

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi
ganyofileba  F _ meqanika; ganaTeba; gaTboba; iaraRi; asafeTqebeli 

samuSaoebi
ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

(21) AP 0000 000000 _ gamogonebaze ganacxadis nomeri
(10) AP  0000 0000 A _ gamogonebaze ganacxadis gamoqveynebis nomeri 

(pirve li publikacia)

(11)    P  0000 0000 B _ gamogonebis patentis nomeri (meore publikacia)

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

(11)    PI  0000 0000 A  _ Semotanili patentis nomeri (pirveli publi kacia)

(21) AU  0000 000000 _ sasargeblo modelze ganacxadis nomeri
(10) AU 0000 000 U _ sasargeblo modelze ganacxadis gamoqveynebis 

nomeri  (pirveli publikacia)
(11)    U 0000 000 Y _ sasargeblo modelis patentis nomeri (meore pub li kacia)

(21) AD 0000 000000 _ samrewvelo nimuSze  ganacxadis nomeri

(10) AD 0000 000 S _
samrewvelo nimuSze ganacxadis gamoqveynebis 
nomeri  (pirve li publikacia)

(11)    D 0000 000 S _ samrewvelo nimuSis patentis nomeri (meore publi kacia)

(54) _ gamogonebis dasaxeleba
(57) _ referatis teqsti
(60) _ srul eqspertizagavlil gamogonebaze  ucxouri sapatento uwyebis 

mier ga ce muli damcavi sabuTis nomeri, TariRi, romlidanac 
iwyeba am damca vi sabuTis moqmedeba, da kodi qveynisa an regi onu li 
organizaciisa, rom lis uwyebamac gasca es damcavi sabuTi

(62) _ ufro adrindeli ganacxadis nomeri da, Tu SesaZlebelia, war dgenis 
TariRi gamocalkevebuli ganacxadis SemTxvevaSi

(71) _ ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi)
(72) _ gamomgonebelis saxeli, gvari (qveynis kodi)
(73) _ patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(74) _ warmomadgenlis an patentrwmunebulis saxeli, gvari
(85) _ saerTaSoriso ganacxadis erovnuli fazis dawyebis TariRi
(86) _ saerTaSoriso ganacxadis nomeri da Setanis TariRi
(87) _ saerTaSoriso ganacxadis gamoqveynebis nomeri da TariRi

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

samrewvelo nimuSebi

biuletenSi gamoqveynebuli kodebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

(45) _ saerTaSoriso biuros mier daregistrirebuli samrewvelo nimuSis 
gamoqveynebis  TariRi da biuletenis nomeri

(51) _ samrewvelo nimuSebis saerTaSoriso klasifikacia (lokarnos 
klasifikaciis klasi da qveklasi)

(54) _ samrewvelo nimuSis dasaxeleba
(55) _ samrewvelo nimuSis gamosaxuleba
(57) _ samrewvelo nimuSis arsebiTi niSnebis aRwera, feris CaTvliT
(62) _ adrindeli ganacxadis, registraciis an sabuTis nomeri da, Tu  SesaZ-

lebelia, wardgenis TariRi, gamocalkevebuli ganacxadis  SemTxvevaSi
(71) _ ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(72) _ avtoris saxeli, gvari an dasaxeleba (qveynis kodi)
(73) _ patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(74) _ warmomadgenlis saxeli, gvari da misamarTi
(81) _ Sesabamisi monawile mxareebi 

II. monawile mxareebi, aRniSnuli 1960 wlis aqtis Tanaxmad
III. monawile mxareebi, aRniSnuli 1999 wlis aqtis Tanaxmad

(85) _ mflobelis mudmivi sacxovrebeli adgili
(86) _ mflobelis moqalaqeoba
(87) _ mflobelis sacxovrebeli adgili

(88) _ qveyana, sadac mflobels aqvs namdvili da moqmedi samrewvelo an 
savaWro  sawarmo  

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

MMM0000 00000 Rn _ momdevno vadiT registraciis nomeri, sadac n=1, 2, 3...
M 0000 00000 R(P) _ registraciis nomeri niSanze uflebis nawilobrivi gadacemisas

      * _ saqpatentis saapelacio palaris gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri

(151) _ registraciis TariRi

(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi

(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi

(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi

(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi

(210) _ ganacxadis nomeri

(220) _ ganacxadis Setanis TariRi

(230) _ sagamofeno monacemebi
(260) _ nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis  dadebiTi 

gadawyvetileba registraciis Sesaxeb (gamoqveyne bis nomeri)
(310) _ pirveli ganacxadis nomeri

(320) _ pirveli ganacxadis Setanis TariRi
(330) _ pirveli ganacxadis mimRebi erovnuli an regionuli uwye bis an 

organizaciis saidentifikacio kodi

(511) _
saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo 
niSnis registraciisaTvis da/an klasificire bu li saqonlisa da/an 
momsaxurebis CamonaTvali

(531) _
sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sa sa qonlo 
niSnebis gamosaxulebiTi elementebis saerTaSo ri so klasifikaciis 
(venis klasifikacia) mixedviT

(540) _ niSnis gamosaxuleba

(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba
(580) _ ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis 

cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

(750) _ mimoweris misamarTi
(770) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misa marTi 

uflebis gadacemis SemTxvevaSi
(771) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da  misa marTi 

uflebis gadacemis gareSe
(791) _ licenziatis saxeli da misamarTi
(793) _ licenziis pirobebi da/an SezRudvaze miniSneba (licenziis saxe, 

salicenzio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xel Sekrulebis 
TariRi, salicenzio xelSekrulebis moqmede bis vada)

(800) _ sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTaSoriso 
registraciis madridis xelSekrulebasTan da kavSirebuli proto-
kolis mixedviT (saerTaSoriso re gistraciis nomeri)
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gamoqveynebuli obieqtebi 
 

gamogonebebi 
 

• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

14086; 13833; 14245; 14530; 13954; 13524; 14373; 14324; 14394 
 

• patentebi:  

6852-6856 
 

sasargeblo modelebi 
 

• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

14047; 14285 
  

dizainebi 
• registrirebuli dizainebi: 

761, 762 
 

sasaqonlo niSnebi 
 

•    erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi: 

90611; 91288; 91528; 91875; 91962; 92031; 92500; 92553; 93238; 93483, 93484; 93531; 93558; 93617, 
93618; 93678; 93718; 93966; 94056, 94057; 94077; 94079; 94129; 94163; 94176; 94181; 94184; 94192; 
94226; 94246, 94247; 94264, 94265; 94283; 94341-94343; 94345-94347; 94351-94353; 94364; 94371; 
94553; 94572; 94599; 94605; 94795 

 

• registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

29624-29630; 29638; 29648-29699 
 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

29631-29637; 29639-29647; 29700-29709 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
dacvis miniWebis Sesaxeb: 

89751; 90638; 91121; 91143; 91728; 92633; 92649; 92658; 92661; 92667; 92693; 92821; 92901; 92906, 
92907; 92917; 92920; 92944; 92984; 93010; 93033; 93159; 93164; 93171; 93249, 93250; 93252; 93255; 
93265; 93269, 93270; 93288-93292; 93297-93299; 93301-93303; 93305; 93307, 93308; 93310; 93313, 
93314; 93322; 93340; 93348; 93356; 93360, 93361; 93367; 93371; 93388; 93392; 93401-93404; 93406, 
93407; 93452-93460; 93462, 93463; 93466, 93467; 93469; 93471, 93472; 93482; 93489, 93490; 93493, 
93494; 93503; 93511; 93546, 93547; 93578; 93580, 93581; 93583; 93586, 93587; 93589; 93591-93594; 
93625; 93830; 93981 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi: 

88264; 88442; 88875; 89246; 89287; 89552; 89748; 90116; 90577; 90819; 90823; 90825; 90859; 90861; 
90886; 90921; 90955; 91012; 91017; 91034; 91059, 91060; 91064; 91123, 91124; 91134, 91135; 91144, 
91145; 91156; 91203; 91205-91211; 91213; 91248; 91254-91259; 91261-91263; 91265; 91267, 91268; 
91270; 91275; 91308-91311; 91314-91323; 91332; 91369- 91371; 91373-91375; 91418-91422; 91424-
91428; 91565, 91566; 91568- 91573; 91575; 91580, 91581; 91583; 91585; 91588; 91591, 91592; 91594- 
91597; 91603; 91605, 91606; 91662, 91663; 91755, 91756; 91760; 91762; 91764; 91882; 91887; 91890, 
91891; 91924; 91969; 92059; 92089; 92130; 92137; 92151; 92172; 92414; 92603; 92610; 92612, 92613; 
92615; 92618- 92621; 92623-92629 
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ganyofileba A 
 
A 01 
 
(10) AP 2018 14086 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 B 39/16 
A 01 B 69/04 

(21) AP 2016 014086 (22) 2016 03 11 
(71) თეიმურაზ შენგელია (GE) 

ტიციან ტაბიძის ქ. 39, ბ. 19, 0162, 
თბილისი (GE) 

(72) თეიმურაზ შენგელია (GE) 
(54) ტრაქტორის ავტომატური  

მართვის სისტემა 
(57) სისტემა შეიცავს ფუნქციურად ურთიერ-
თდაკავშირებულ ტრაქტორის მართვის მექა-
ნიზმს, ტალღების გენერატორს, ტალღების 
ამრეკლების სახით შესრულებულ მოძრაობის 
მიმართულების ორიენტირებს, ბლოკში გაერ-
თიანებული მიმღებების სიმრავლეს და პრო-
ცესორს, ამასთან, თითოეული მიმღები შეს-
რულებულია როგორც ძირითადი ორიენტი-
რის, ისე დამატებითი ორიენტირებიდან მიღე-
ბული განსხვავებული სიგნალების აღქმისა 
და პროცესორში გადაგზავნის შესაძლებლო-
ბით. 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  2 
_____________________________________ 
 
(10) AP 2018 13833 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 N 43/48 
A 61 K 31/40 

(21) AP 2013 013833 (22) 2013 10 23 
(31) 61/736,179; 61/718,026 
(32) 2012 12 12; 2012 10 24 
(33) US; US 
(71) ომეროს კორპორეიშენ (US) 

201 ელიოტ ავინიუ ვესტ, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98119 (US) 

(72) გრეგორი,ა დემოპულოსი (US); 
ჰუეი-ჟუნ შენი (US); 
კლარკ, ე. ტედფორდი (US) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2015 05 22 
(86) PCT/US2013/066349, 2013 10 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(54) სტაბილური უკონსერვანტო  

მიდრიაზული და ანთების საწინა- 
აღმდეგო საინიექციო ხსნარები 

(57) საინიექციო ხსნარი შეიცავს ფენილეფ-
რინს, კეტოროლაკს და ბუფერულ სისტემას. 
მუხლები:  2 დამოუკიდებელი 
                   11 დამოკიდებული 
ფიგურა:  29 
_____________________________________ 
 
A 61 
 
(10) AP 2018 14245 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 9/20 
A 61 K 31/23 

(21) AP 2015 014245 (22) 2015 02 04 
(31) 2014/01278 
(32) 2014 02 05 
(33) TR 
(71) სანოველ ილაჯ სანაიი ვე  

ტიჯარეტ ა.ს. (TR) 
ბალაბანდერე ჯად. ილაჯ სანაიი იოლუ,  
No: 14 ისტინიე, სარიიერ, 34460 
სტამბული (TR) 

(72) ალი ტურკიილმაზი (TR); 
ასიიე სეზგინი (TR); 
ვილდან ტომბაიოგლუ (TR); 
ალი ჰასან ტურპი (TR) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2016 08 15 
(86) PCT/EP2015/052279, 2015 02 04 
(54) ორალურად დაშლადი ტაბლეტის  

მემანტინის შემცველი შემადგენლო- 
ბები 

(57) ტაბლეტი შეიცავს 1-15 მას.% მემანტინს, 
მანიტ DC400-ს და ფარმაცევტულად მისაღებ 
ექსციპიენტს. 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
                    12 დამოკიდებული  
_____________________________________ 
 
A 63 
 
(10) AP 2018 14530 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 63 F 3/00  
(21) AP 2017 14530 (22) 2017 06 28 

gamogonebebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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gamogonebebi 

(71) გიორგი ღამბაშიძე (RU)  
მოსკოვის ოლქი, უსოვ ტუპიკის  
დასახლება, სახლი 9, ბ. 33, რუსეთის  
ფედერაცია (RU); 
შალვა ლიპარტელიანი (GE)  
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 49ბ, ბ. 111, 0179,  
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) გიორგი ღამბაშიძე (RU); 
შალვა ლიპარტელიანი (GE) 

(74) დავით ძამუკაშვილი 
(54) სატრანსპორტო ლატარიის 

ჩატარების ხერხი 
(57) გამოგონება განეკუთვნება ლატარიის და 
მსგავსი თამაშების: ლოტოს, კენოს, ბინგოს, 
ჩატარების დარგს და უპირატესად მოიცავს 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მგზავრებს 
შორის თამაშის ჩატარების ხერხს და წესს.  
სატრანსპორტო ლატარიის ჩატარების ხერ-
ხის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ გათა-
მაშებას და მონაწილეთა ინფორმირებას თა-
მაშის მიმდინარეობის და შედეგების შესახებ 
ახორციელებენ მონაცემთა ჩაწერის, დამუშა-
ვების და გადაცემის მრავალკომპონენტიანი 
ელექტრონული სისტემის გამოყენებით. სათა-
მაშო ბილეთის სახით გამოიყენება გენერირე-
ბული ელექტრონული სათამაშო ბილეთი.  მო-
ცემული გამოგონების განმასხვავებელ თავი-
სებურებას წარმოადგენს ის, რომ ლატარიას 
ატარებენ მობილური აპლიკაციის და ვებ-სა-
იტის გამოყენებით, ხოლო რეალურ დროში 
გათამაშების მსვლელობის თვალდევნება, შე-
დეგების გაგება  და სხვა ინფორმაციის მიღე-
ბა  შესაძლებელია როგორც მობილური აპ-
ლიკაციიდან და ვებ საიტიდან, ისე მონი-
ტორებიდან, მორბენალი სტრიქონებიდან და 
განცხადებებიდან. პირები, რომლებსაც არ 
გააჩნიათ  მობილური ტელეფონი ან კომპიუ-
ტერი, გათამაშების შედეგების შესახებ გაიგე-
ბენ სატრანსპორტო საშუალებებში ან სატ-
რანსპორტო საშუალებების გაჩერებებზე და-
დგმული მონიტორებიდან და/ან მორბენალი 
სტრიქონებიდან და, აგრეთვე, განცხადებები-
დან. გათამაშება ხორციელდება რეგულარუ-
ლი საკუთარი თამაშის სახით. რეგულარულ 
თამაშს ატარებენ დათქმული დროის განმავ-
ლობაში და დათქმული პერიოდულობით, აგ-
რეთვე, საკუთარი თამაშის სახით, რომლის 
დროსაც რეჟიმს ირჩევს თვითონ მონაწილე. 
ამასთან, საკუთარ თამაშში მონაწილეობა 
შეუძლია ნებისმიერ პირს, მათ შორის, პირს, 
რომელიც გათამაშების მომენტისთვის არ 
არის მგზავრი, მაგრამ სარგებლობს მობი-
ლური აპლიკაციით ან ვებ საიტით და ჩართუ-
ლი აქვს „საკუთარი თამაშის“ რეჟიმი. განც-
ხადებულ ხერხში მონაწილეები, რომლებიც 
არიან მგზავრები, იღებენ დაშვებას გათა-
მაშების მიმდინარეობის თვალდევნებაზე შე-

დეგების გასაცნობად, სხვა ინფორმაციის 
მისაღებად, რისთვისაც ისინი მიაბამენ პირად 
სათამაშო აკაუნტს ელექტრონულ სამგზავრო 
დოკუმენტს, ამისათვის, მობილურ აპლიკაცი-
აში ან თამაშის ვებ-საიტზე მათ შეჰყავთ ელე-
ქტრონული სამგზავრო დოკუმენტის ნომერი, 
ხოლო სხვა მონაწილე, რომელიც არ არის 
მგზავრი, უთითებს თავისი მობილური ტელე-
ფონის ნომერს. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
                  5 დამოკიდებული 
ფიგურა: 1 

 
ფიგ. 1 

_____________________________________ 
 

ganyofileba B 
 
B 01 
 
(10) AP 2018 13954 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 01 D 53/00 
(21) AP 2014 013954 (22) 2014 03 17 
(31) 61/788,442; 14/210,909 
(32) 2013 03 15; 2014 03 14 
(33) US; US 
(71) ნოქს II ინტერნეიშენელ ლტდ (US) 

3745 ე. აუტლუკ, პორტ კლინტონ,  
ოჰაიო 43452 (US) 

(72) ჯორჯ მ. კოტჩი (US); 
მურეი ებოტი (US); 
სალი ბატანიანი (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2015 10 12 
(86) PCT/US2014/030244, 2014 03 17 
(54) გარემოს დაბინძურების შემცირება 

ნახშირის წვისას 
(57) ფხვნილის კომპონენტებს, რომლებიც შე-
იცავს კალციუმს, თიხამიწას, კაჟმიწას, რკი-
ნას და მაგნიუმს და ჰალოგენის შემცველ სო-
რბენტს კომბინირებულად იყენებენ ნახშირის 
დაწვისას ეკოლოგიური უპირატესობის მისა-
ღებად. სორბენტებს ამატებენ ნახშირზე მის 
დაწვამდე და/ან ამატებენ ცეცხლში ან ცეცხ-
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gamogonebebi 

ლის სვეტიდან დაღმავალი ნაკადის მიმართუ-
ლებით. ფხვნილის ტუტიანობა და მასში ქლო-
რის შემცველობა მინიმუმამდეა დაყვანილი 
არასასურველი ნადების შემცირების მიზნით, 
განსაკუთრებით, ნახევრადბიტუმოვან ნახ-
შირთან და მურა ნახშირთან ერთად გამოყენე-
ბისას. 
მუხლები:  3 დამოუკიდებელი 
 27 დამოკიდებული 
_____________________________________ 
 
ganyofileba C 
 
C 01 
 
(10) AP 2018 13524 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 01 B 3/24 
C 10 J 3/00 
C 10 J 3/72 

(21) AP 2012 013524 (22) 2012 12 20 
(31) 10 2011 122 562.9; 10 2012 008 933.3;  

10 2012 010 542.8 
(32) 2011 12 20; 2012 05 04; 2012 05 29 
(33) DE; DE; DE 
(71) სსპ ტექნოლოჯი  გმბჰ (DE) 

ვეისენბურგერ შტრ. 7, 81667    
მიუნხენი (DE) 

(72) ოლაფ კიული (DE) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2014 07 17 
(86) PCT/EP2012/005310, 2012 12 20 
(54) სინთეზური აირის გენერირების  

ხერხი და მოწყობილობა 
(57) მოცემული გამოგონება განიხილავს ხერ-
ხს და მოწყობილობას ნახშირწყალბადის და 
წყლის გამოყენებით სინთეზ-აირის გენერი-
რებისათვის (წარმოქმნისათვის). მითითებუ-
ლი ხერხებით ნახშირწყალბადშემცველი 
თხევადი არე შეიძლება გარდაიქმნას სინთეზ-
აირში, რომელსაც აქვს წყალბადის ვარირე-
ბადი შემცველობა CO₂-ის მნიშვნელოვანი რა-
ოდენობის წარმოქმნის გარეშე, გარდა ამისა, 
წყალბადი და ნახშირბადის სხვადასხვა სახე-
ობები, შეიძლება მიღებულ იქნეს, როგორც 
თანმდევი   პროდუქტები. 
მუხლები:  6 დამოუკიდებელი 
                   23 დამოკიდებული 
ფიგურა:  8 
_____________________________________ 
 
C 03 
 
(10) AP 2018 14373 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 03 C 25/10 
C 03 C 25/24 
C 03 C 25/50 
F 16 D 69/02 

(21) AP 2016 014373 (22) 2016 12 30 
(71) პაატა გოგოლაძე (GE) 

კუტუზოვის ქ. 3, 0194, თბილისი (GE) 
(72) პაატა გოგოლაძე (GE) 
(54) სამუხრუჭე ხუნდების დასამზადე- 

ბელი მასალისათვის ბაზალტის  
ტექსტილური ბოჭკოს მიღების ხერხი 

(57) სამუხრუჭე ხუნდების მასალისათვის ბა-
ზალტის ტექსტილური ბოჭკოს მიღების ხერ-
ხი, რომელიც ითვალისწინებს გამოწელვას, 
შეზეთვასა და დაჭრას, ამასთან, ზეთავენ არა-
სილანური, აგრესიულ გარემოსადმი მედეგი 
შემზეთით, რომელიც შერჩეულია პოლიკარ-
ბონატ-პოლიურეთანის პოლიმერის ბაზაზე 
დამზადებულთა რიცხვიდან. ხერხი, აგრეთვე, 
ითვალისწინებს სტიროლბუტადიენის ბაზაზე 
დამზადებული საპოხით გაპოხვას, წინასწარ 
გახურებას 150-160°C, შრობას 180-200°C და 
დაჭრას არანაკლებ 6 მმ-ის სიგრძით. 
მუხლები:   2 დამოუკიდებელი 
 2 დამოკიდებული  
_____________________________________ 
 
C 22 
 
(10) AP 2018 14324 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 22 C 5/04 
B 01 J 23/40 

(21) AP 2015 014324 (22) 2015 08 13 
(31) 2014134348 
(32) 2014 08 21 
(33) RU 
(71) ოტკრიტოე აკციონერნოე ობშესტვო  

,,კრასნოიარსკი ზავოდ ცვეტნიხ  
მეტალოვ იმენი ვ.ნ. გულიდოვა“ (RU) 
ტრანსპორტნი პროეზდ 1, კრასნოიარსკ,  
660027, რუსეთი (RU) 

(72) ვალერი ნიკოლაის ძე ეფიმოვ (RU); 
სერგეი ნიკოლაის ძე მამონოვ (RU) 

(74) ლარისა ამირხანიანი 
(85) 2016 11 18 
(86) PCT/RU2015/000509, 2015 08 13 
(54) შენადნობი პლატინის საფუძველზე 

კატალიზური ბადეებისთვის 
(57) გამოგონება განეკუთვნება კეთილშო-
ბილი ლითონების მეტალურგიის დარგს, კერ-
ძოდ, პლატინის შენადნობებს, რომლებიც 
განკუთვნილია ქიმიურ მრეწველობაში გამო-
ყენებადი კატალიზური ბადეების დასამზადე-
ბლად. შენადნობი პლატინის საფუძველზე 
შეიცავს კომპონენტებს (% მას.): 
როდიუმი            4,5-10,5 
ირიდიუმი           0,001-0,5 
ტანტალი          0,001-3,3 
პლატინა           დანარჩენი 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
_____________________________________ 
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gamogonebebi 

ganyofileba G 
 
G 01 
 
(10)  AP 2018 14394 A (51)  Int. Cl. (2006)  

G 01 N 23/222 
G 01 V 5/00  

(21) AP 2015 014394 (22) 2015 08 06  
(31) 62/033,691  
(32) 2014 08 06  
(33) US  
(71) რისერჩ თრაიენგელ  ინსტიტუტ (US)  

3040   ისტ კორნვალის როუდ, რისერჩ,  
თრაიენგელ პარკ, NC 27709 (US)  

(72) ნიკოლას გაი  ბალდასარო (US)  
(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2017 01 23 
(86) PCT/US2015/044085, 2015 08 06  
(54) მაღალეფექტური ნეიტრონების  

დამჭერი პროდუქტების წარმოება  
(57) მოწყობილობა ნეიტრონების წყაროსთან 
ერთად გამოსაყენებლად, რომელიც განკუთვ-
ნილია რეაგენტი ბირთვებიდან რეაქციის პრო-
დუქტი ბირთვების საწარმოებლად. მოწყობი-
ლობა შეიცავს რეაგენტი ბირთვების სიმრავ-
ლეს და შემნელებელი ბირთვების სიმრავლეს. 
რეაგენტი ბირთვები და შემნელებელი ბირთ-
ვები   კონფიგურირებულია რეაგენტი ბირთვე-
ბის მიერ ნეიტრონების დაჭერის ალბათობის   
გასაზრდელად და რეაგენტი ბირთვების მიერ 
ნეიტრონების დაჭერის და ნეიტრონების წყა-
როს მიერ ნეიტრონების წარმოების გაზრდი-
ლი თანაფარდობების მისაღწევად. ნეიტრონე-
ბის დანაკარგის მინიმუმამდე დასაყვანად გა-
მოიყენება შემნელებელი ბირთვები და ნეიტ-
რონების ამრეკლი. რეაგენტი ბირთვების მიერ   
ნეიტრონების დაჭერის სიჩქარის ან ალბათო-
ბის გასაზრდელად შეიძლება გამოყენებულ 
იქნეს ტემპერატურული მართვა, მაგალითად, 
კრიოგენული ტემპერატურული მართვა. რეა-
გენტი ბირთვები შეიძლება შეიცავდეს მოლი-
ბდენ-98-ს, ხოლო რეაქციის პროდუქტი ბირთ-
ვები − ტექნეციუმ-99m-ს.  
მუხლები: 8 დამოუკიდებელი 
 40 დამოკიდებული  
ფიგურა:  9 
_____________________________________ 
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gamogonebebi 

 
 
 
 

ganyofileba A 
 
A 47 
 
(11) P 2018 6854 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 47 L 9/06 
(10) AP 2018 14152 A (44) 2(486)/2018 
(21) AP 2014 014152 
(22) 2014 11 12 
(24) 2014 11 12 
(86) PCT/IB2014/065981, 2014 11 12 
(73) კრისტალ ლაგუნს (კურასაო) ბ.ვ. (NL) 

კაია ვ.ფ.გ. (ჯომბი) მენსინგ, 14, კურასაო,  
ნიდერლანდები (NL) 

(72) ფერნანდო, ბენჯამინ ფიშმან  
ტორესი (CL); 
ჯორგე, ედუარდო პრიეტო  
დომინგუესი (CL) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) შემწოვი მოწყობილობა დიდი 

ხელოვნური წყალსატევებისათვის 
__________________________________________ 
 
A 61 
 
(11) P 2018 6855 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 9/00 
A 61 M 15/00 
A 61 K 31/167 
A 61 K 31/40 
B 65 D 83/54 
A 61 K 31/573 
A 61 K 31/54 

(10) AP 2018 14191 A (44) 2(486)/2018 
(21) AP 2014 014191 
(22) 2014 12 23 
(24) 2014 12 23 
(31) 13199784.3 
(32) 2013 12 30 
(33) EP 
(86) PCT/EP2014/079259, 2014 12 23 
(73) ჩიესი ფარმასეუტიჩი ს.პ.ა. (IT) 

ვია პალერმო, 26/A, I - 43100 პარმა (IT) 
(72) საურო ბონელი (IT); 

დიეგო კოპელი (IT); 
მასიმილიანო დაგლი ალბერი (IT); 
ფრანჩესკა უსბერტი (IT); 
ენრიკო ძამბელი (IT) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) გლიკოპირონიუმის ბრომიდის  

და ფორმოტეროლის კომბინაციის  
დაწნეხილი სტაბილური აეროზოლის 
ხსნარის კომპოზიცია 

__________________________________________ 

 
 
 

 
(11) P 2018 6853 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 9/00 
A 61 K 47/12 
A 61 K 47/26 
A 61 K 31/167 
A 61 K 31/40 
A 61 K 31/573 

(10) AP 2018 14032 A (44) 2(486)/2018 
(21) AP 2014 014032 
(22) 2014 07 10 
(24) 2014 07 10 
(31) 13194763.2; 13176114.0 
(32) 2013 11 28; 2013 07 11 
(33) EP; EP 
(86) PCT/EP2014/064824, 2014 07 10 
(73) ჩიესი ფარმასეუტიჩი ს.პ.ა. (IT) 

ვია პალერმო, 26/A, I - 43100 პარმა (IT) 
(72) როსელა მუსა (IT); 

ირენე პასკუალი (IT); 
აზიტა ასკეი-სარვარი (IT); 
ფრანჩესკა სკიარეტი (IT) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ანტიქოლინერგული აგენტის, 

კორტიკოსტეროიდის და ბეტა-ადრენე- 
რგული აგენტის შემცველი მშრალი 
 ფხვნილის შემადგენლობები ინჰალა- 
ციით შეყვანისათვის 

__________________________________________ 
 
(11) P 2018 6852 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/55 
A 61 K 47/06 
A 61 K 47/32 
A 61 K 47/38 
A 61 K 31/5517 
A 61 K 9/14 

(10) AP 2018 13666 A (44) 2(486)/2018 
(21) AP 2013 013666 
(22) 2013 05 22 
(24) 2013 05 22 
(31) 12168968.1 
(32) 2012 05 22 
(33) EP 
(86) PCT/EP2013/060543, 2013 05 22 
(73) პაიონ იუკეი ლიმიტედ (GB) 

ჩივერს ვეი, ჰისტონი, კემბრიჯი  
კემბრიჯშირი CB24 9ZR (GB) 

(72) ჯონ, ეიტკენ გრეჰემი (GB); 
ალან, ჯეიმს ბეილი (GB); 
კევინ, რიჩარდ უორდი (GB); 
თომას პიკოკი (GB) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ხანმოკლე მოქმედების  

ბეზოდიაზეპინების შემცველი  
კომპოზიციები 

__________________________________________ 

gamogonebis patentebi 
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gamogonebebi 

ganyofileba B 
 
B 60 
 
(11) P 2018 6856 B (51) Int. Cl. (2006) 

B 60 P 3/40 
B 60 P 3/41 

(10) AP 2017 14359 A (44) 23(483)/2017 
(21) AP 2016 014359 
(22) 2016 12 22 
(24) 2016 12 22 
(73) ზაურ ჩიტიძე (GE) 

თარხნიშვილის ქ. 16, ბ. 19, 0179,  
თბილისი (GE); 
ზაურ ბალამწარაშვილი (GE) 
სულხან ცინცაძის ქ. 7, ბ. 12, 0160,  
თბილისი (GE); 
დავით მოსულიშვილი (GE) 
მეგობრობის გამზ. კორპ. 41, ბ. 64, 3700,  
რუსთავი (GE); 
თამაზ მჭედლიშვილი (GE) 
ტ. ტაბიძის ქ. 76, 0179, თბილისი (GE); 
ლუარსაბ მეზვრიშვილი (GE) 
სოფ. ახალუბანი, 3308, მცხეთა (GE); 
დათო ნაჭყებია (GE) 
გამსახურდიას ქ. 41, ბ. 6, 0160,  
თბილისი (GE); 
რამაზ ტყემალაძე (GE) 
სოფ. ეწერი, 5510, ჭიათურა (GE); 
მაია გოგოტიშვილი (GE) 
გალის ქ. 23, 0179, თბილისი (GE); 
ვახტანგ აბაიშვილი (GE) 
შარტავას ქ. 6, ბ. 53, 0160, თბილისი (GE) 

(72) ზაურ ჩიტიძე (GE); 
ზაურ ბალამწარაშვილი (GE); 
დავით მოსულიშვილი (GE); 
თამაზ მჭედლიშვილი (GE); 
ლუარსაბ მეზვრიშვილი (GE); 
დათო ნაჭყებია (GE); 
რამაზ ტყემალაძე (GE); 
მაია გოგოტიშვილი (GE); 
ვახტანგ აბაიშვილი (GE) 

(54) ავტომატიზებული მორსათრევი  
თვითმტვირთავი აგრეგატი ძარაზე  
ტვირთის დამაფიქსირებელი  
მექანიზმით 

__________________________________________ 
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ganyofileba C 
 
C 08 
 
(10) AU 2018 14047 U (51) Int. Cl. (2006) 

C 08 L 63/00 
(21) AU 2016 014047 (22) 2016 01 29 
(71) სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა  

მექანიკის ინსტიტუტი (GE) 
მინდელის ქ. 10, 0186, თბილისი (GE) 

(72) ჯიმშერ ანელი (GE); 
ლანა შამანაური (GE); 
ჯემალ ანელი (GE) 

(54) პოლიმერული კომპოზიტი 
(57) პოლიმერული კომპოზიტი შეიცავს პოლი-
მერული შემკვრელის სახით დიანურ ეპოქ-
სიდურ წებოს, მცენარეული ნარჩენის სახით 
ეთილსილიკატით მოდიფიცირებულ იუკას 
წვრილდისპერსიულ ნარჩენს და გამამყარე-
ბელს პოლიეთილენპოლიამინს კომპონენტე-
ბის შემდეგი თანაფარდობით მას.%: 
ეპოქსიდური წებო 16.9 – 56.0 
იუკას ნარჩენები   16.0 – 39.4 
ეთილსილიკატი  20.0 – 42.3 
პოლიეთილენპოლიამინი  1.9 – 8.0 
მუხლები:  1 დამოუკიდებელი 
ცხრილი: 1 
______________________________________ 
 
C 09 
 
(10) AU 2018 14285 U (51) Int. Cl. (2006) 

C 09 D 5/18 
C 09 D 1/00 

(21) AU 2016 014285 (22) 2016 09 29 
(71) თეიმურაზ როყვა (GE) 

ვაჟა-ფშაველას V კვარტ., კორპ. 1, ბ. 32,  
0186, თბილისი (GE); 
თემურ ჩახუნაშვილი (GE) 
ფანასკერტელის ქ., კორპ. 17, ბ. 15, 0194, 
 თბილისი (GE) 

(72) თეიმურაზ როყვა (GE); 
თემურ ჩახუნაშვილი (GE) 

(54) თერმომედეგი საღებავი ელექტრო- 
დების ნიშანდებისათვის 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(57)  თერმომედეგი საღებავი ელექტროდების 
ნიშანდებისათვის, რომელიც შეიცავს თუთი-
ის ოქსიდს, მარილმჟავას, ეთილის სპირტს და 
ტრიეთილენგლიკოლს და წვრილდისპერსი-
ულ მანგანუმის დიოქსიდს დისპერსიული 
ნაწილაკების ზომით არა უმეტეს 3 მკმ კომ-
პონენტების შემდეგი თანაფარდობით, მას.%: 
თუთიის ოქსიდი  6,8 – 8,8 
მარილმჟავა  0,08 – 0,14 
ეთილის სპირტი  0,06 – 0,10 
ტრიეთილენგლიკოლი  0,005 – 0,015 
მანგანუმის დიოქსიდი  91,0 – 93,0 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ცხრილი: 1 
______________________________________ 
 

sasargeblo modelebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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(11) D 2018 762 S (51) 06-03 
(10) AD 2018 989 S (44) 3(487)/2018 
(21) AD 2017 989 
(22) 2017 09 12 
(24) 2017 09 12 
(28) 8 
(18) 2022 09 12 
(73) ნიკოლაი სპესივცევ (RU)  

ულ. ალპიისკაია დ. 70, სოჭი, კრასნოდარის მხარე, 354000, რუსეთის ფედერაცია (RU); 
ირაკლი ჭაფანძე (GE)  
ჯ. რაფავას ქ. 37, ზუგდიდი, საქართველო (GE); 
ვადიმ  პრავედნიკოვ (RU)  
ულ. ვოროვსკოგო დ. 4, ბ. 23, სოჭი, კრასნოდარის მხარე, 354000, რუსეთის ფედერაცია (RU) 

(72) ვადიმ  პრავედნიკოვ  (RU) 
(74) შალვა გვარამაძე (GE) 
(54) 1.-8. მაგიდა თამაშებისთვის 

__________________________________________________ 
 
 
(11) D 2018 761 S (51) 07-06 
(10) AD 2018 986 S (44) 3(487)/2018 
(21) AD 2017 986  
(22) 2017 09 07 
(24) 2017 09 07 
(28) 1 
(18) 2022 09 07 
(73) ნათია  აბრამიშვილი (GE)  

ჭ. ბენდელიანის ზემო დას. 15, 0180, თბილისი, საქართველო (GE) 
(72) ნათია  აბრამიშვილი (GE) 
(54) საქართველოს რუკის ფორმის ჭიქებისა და ბოთლის სადგამი  

__________________________________________________ 
 
 

dizainebi 
 

registrirebuli dizainebi 
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(260) AM 2018 90611 A 
(210) AM 90611 
(220) 2017 01 27 
(731) ალექსანდრე  ლევაკოვი 

ნ. ყიფშიძის ქ. 3ბ. ბ. 80, 0162, თბილისი, 
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 02.01.18; 11.03.01; 27.05.01; 28.19 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი  სასმელები (ლუდის გარდა), 
მათ შორის, მშრალი ღვინო, ნახევრადტკბილი 
ღვინო, ნახევრადმშრალი ღვინო, ტკბილი ღვი-
ნო, ცქრიალა ღვინო, ყურძნის არაყი, ქართული 
ბრენდი. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში;  საოფისე სამსა-
ხური, მათ შორის, საცალო და საბითუმო ვაჭ-
რობა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91288 A 
(210) AM 91288 
(220) 2017 03 17 
(731) შპს `საქართველოს სული~ 

ვ. სარაჯიშვილის ქ. 22, 2200, თელავი,  
საქართველო 

(540) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(591) შავი, თეთრი, ნაცრისფერი, წითელი და  
სტაფილოსფერი 

(531) 05.01.16; 11.03.02; 24.01.10; 24.01.13; 27.07.01;  
29.01.14 

(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91528 A 
(210) AM 91528 
(220) 2017 03 30 
(731) შპს  `აგროლინკსი~ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ., მე-6 კვარ., კორპ. 9,   
ბ. 25, 0186, თბილისი, საქართველო 

(740) ოთარ ავალიშვილი 
(540)  

ვერტეკი 
(511)  
1 –სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, 
ფოტოგრაფიაში, მეტყევეობასა და მებაღეობაში 
გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი; დაუმუშავე-
ბელი სინთეზური ფისები, დაუმუშავებელი პლა-
სტმასები; სასუქები; ცეცხლმქრობი შედგენი-
ლობები; ქიმიური ნივთიერებები წრთობისა და 
რჩილვისათვის; საკვები პროდუქტების დასაკონ-
სერვებელი ქიმიური ნივთიერებები; სამრეწვე-
ლო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები. 
 

44 – მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღ-
ჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91875 A 
(210) AM 91875 
(220) 2017 04 28 
(731) ტეჯ რამ დჰარამ პაულ 

93, ჩანდერ ლოკ, პიტამპურა, ნიე რანი ბაგხ,  
დელი-110034, ინდოეთი 

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540)  

COOL LIP 
(511)  
34 – საღეჭი თუთუნი (თამბაქო); ბურნუთი. 
____________________________________________ 

sasaqonlo niSnebi 
 

erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,  
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 

registraciis Sesaxeb 
 

gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-
qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17). 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2018 91962 A 
(210) AM 91962 
(220) 2017 05 04 
(731) ნატალია  კაპანაძე 

დ. გურამიშვილის გამზ. 12ა, კორ. 4, ბ. 29,  
0192, თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

COLD-GRIPP 
КОЛД-ГРИПП 
ქოლდ-გრიპი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური 
პრეპარატები; სამედიცინო  და ვეტერინარული 
დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერე-
ბები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანამატები ადა-
მიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, 
სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბილის 
ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფი-
ცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გა-
სანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, 
ჰერბიციდები. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური; საქონლით მომარაგება რეალიზაციის ჩა-
თვლით. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92031 A 
(210) AM 92031 
(220) 2017 05 08 
(731) შპს „რატი და კომპანია“ 

ბალანჩივაძის ქ. 9ბ, 0171, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავი, ლურჯი, ყვითელი, მწვანე და თეთრი 
(531) 03.01.14; 05.05.19; 05.05.20; 26.04.03; 26.04.22;  

26.11.09; 27.05.01; 29.01.14 
(511)  
29 – რძის პროდუქტი; მოჭიქული ყველეული. 
____________________________________________ 

(260) AM 2018 92500 A 
(210) AM 92500 
(220) 2017 06 01 
(731) ალექსანდრე ლევაკოვი 

ნ. ყიფშიძის ქ. 3ბ. ბ. 80, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 02.01.18; 11.03.01; 11.03.02; 19.09.01; 19.09.02;  

27.01.06; 28.05 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92553 A 
(210) AM 92553 
(220) 2017 06 06 
(731) შპს „აისი“ 

ევდოშვილის ქ.37, 1500, გურჯაანი,  
საქართველო 

(740) ეთერ მდივანი 
(540) 

 
(591) ყვითელი, ყავისფერი, ლურჯი 
(531) 01.15.07; 02.09.01; 04.05.02; 08.01.18; 09.07.05;  

28.19; 29.01.15 
(526) გურჯაანი 
(511)  
30 – ნაყინი. 
____________________________________________ 
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(260) AM 2018 93238 A 
(210) AM 93238 
(220) 2017 07 07 
(731) ბეთექ ბოია ვე ქიმია სანაი ანონიმ შირქეთი 

ქაინარჯა, ქავაქფინარ მაჰ. თანდოღან ჯად.  
ქოჯამეზარლიქ ქარშისი, ფენდიქ- 
სტამბოლი, თურქეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
1 – სამრეწველო და სამეცნიერო დანიშნულების, 
ფოტოგრაფიაში, სოფლის მეურნეობაში, მება-
ღეობასა და მეტყევეობაში გამოსაყენებელი ქი-
მიური ნაწარმი; დაუმუშავებელი სინთეზური 
ფისები და დაუმუშავებელი პლასტმასები; სა-
სოფლო-სამეურნეო სასუქები და ნიადაგები; 
ცეცხლმქრობი შედგენილობები; არასაყოფაც-
ხოვრებო და არასაკანცელარიო დანიშნულების 
მწებავი ნივთიერებები; დანამატები ცემენტისა 
და ბეტონისათვის; ნივთიერებები, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ ცემენტის და ბეტონის გამძ-
ლეობას და წყალშეუღწევობას, ბეტონის დანა-
მატები, ნივთიერებები, რომლებიც უზრუნველ-
ყოფენ ბეტონის სწრაფ გამაგრებას (გამაგრების 
დამაჩქარებელი ნივთიერებები), სამრეწველო 
დანიშნულების, არაცემენტის ფუძიანი ქიმიური 
მწებავი ნივთიერებები, ხსნარის დანამატები, 
ფხვნილისებრი დანამატები, PVC დანამატები, 
სწრაფი (ხსნადი/მყარი) მწებავი ნითიერებები და 
წებოვნების დამაჩქარებლები, არასაყოფაცხოვ-
რებო და არასაკანცელარიო დანიშნულების წე-
ბოები, შპალერის გასაკრავი წებო, ავეჯის წებო; 
ჟანგვის ინჰიბიტორები. 
 

17 – კაუჩუკი, რეზინი, გუტაპერჩი, აზბესტი, ქარ-
სი და ამ მასალისაგან დამზადებული ნახევრად 
დამუშავებული ნაწარმი ფხვნილის, ფირფიტე-
ბის, ძელების, ღეროების და კილიტის სახით; ამ 
კლასში შეტანილი მასალები და ნითვიერებები 
ენერგიის საიზოლაციოდ და აბსორბციისთვის, 
დამზადებული დამუშავებული ან ნახევრად და-
მუშავებული სინთეზური მასალებისგან; მოქნი-
ლი მილები, შლანგები (მათ შორის, სატრან-
სპორტო საშუალებებში გამოყენებული); რეზი-
ნის, პლასტმასის ან ბუნებრივი კაუჩუკისგან 
დამზადებული მილის ქარქაშები და შემაერთე-
ბელი ქუროები, მილები საფეიქრო მასალისგან, 
სახანძრო შლანგები, არალითონური მილის ქა-
რქაშები და შემაერთებელი ქუროები, რადიატო-
რის შლანგები სატრანსპორტო საშუალებები-
სთვის; ხმის, სიცხისა და ელექტოობის საიზო-
ლაციო მასალები და ნივთიერებები; იზოლატო-

რები, მინის ბამბა, ქაფები, საიზოლაციო ფირ-
ფიტები; ქარსისგან დამზადებული საიზოლა-
ციო ფირფიტები, საიზოლაციო ტექსტურა, ქსო-
ვილები, გარსები, აზბესტის შემცველი ქაღალ-
დი, მუყაო და ფუძეები; საიზოლაციო საღებავე-
ბი, ლაქები, და ზეთები, წებვადი ლენტები, საი-
ზოლაციო ზოლები და ლენტები საკანცელა-
რიო, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინოს გარდა; 
საიზოლაციო ზოლები და ლენტები შენობების 
და სატრანსპორტო საშუალებების კარების და 
ფანჯრებისათვის, აზბესტის საფარები, აზბეს-
ტის შემცველი ბოჭკოები და ფირფიტები,  აზბე-
სტის შემცველი ქეჩა და ქსოვილები, რეზინის 
ამორტიზატორები, ქიმიური შედგენილობები 
ნახვრეტების, ბზარების და ნაპრალების შესაკე-
თებლად; სილიკონის წებოები, არალითონური, 
სითბოს საიზოლაციო ფირფიტები, საიზოლა-
ციო პანელები, საიზოლაციო ფირფიტები სახუ-
რავებზე კრამიტის ქვეშ გამოსაყენებლად; ტემ-
პერატურული გაფართოების საკომპენსაციო 
შუასადებები; საიზოლაციო მასალა წყლის ან 
ცემენტის ფუძეზე; საიზოლაციო სითხე. 
 

19 – არალითონური სამშენებლო მასალა; არა-
ლითონური, მყარი სამშენებლო მილები; ას-
ფალტი, ფისები და ბიტუმი; არალითონური მოძ-
რავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; არალი-
თონური ძეგლები; გზების მშენებლობაში, სა-
ფარში და აღდგენაში გამოყენებული ასფალტი, 
ფისები, ბიტუმი, ბლანტი საჟღენთი მასალა, მა-
სალები; ბუნებრივი მასალებისგან, როგორიცაა 
ქვიშა, მთის ბროლი, მოზაიკა, წვრილი ხრეში, 
ქვიშაქვა და სხვა, დამზადებული მშრალი კომ-
პოზიციები (აგრეგატები); კირი; ცემენტი; თაბა-
შირის ბათქაში; კედლების და ჭერის საფარი 
ბათქაში; შემვსები ბათქაში; მზა ბეტონი; მზა 
ხსნარები; მზა თაბაშირი; მზა ფერადი თაბაში-
რი; სამშენებლო დანიშნულების ქაღალდის ნა-
წარმი; სახურავების საფარად გამოყენებული 
კუპრით დაფარული მუყაო; კუპრისგან დამზადე-
ბული საფარები; სამშენებლო ხსნარები; ადგე-
ზიური  ხსნარები, კერძოდ, ადგეზიური ხსნარე-
ბი იატაკების დასაგებად და საფარი მასალები 
როგორიცაა კერამიკა, ფილები, მარმარილო, 
გრანიტი, იატაკის კვადრატული ფილები და 
სხვა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93483 A 
(210) AM 93483 
(220) 2017 07 24 
(731) შპს `ლიდერ ჯგუფი~ 

სოფ. ქაქუთი, 6200, ქობულეთი,  
საქართველო 

(540)  

HOTEL RENESS 
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(511)  
43 – სასტუმროებით მომსახურება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93484 A 
(210) AM 93484 
(220) 2017 07 24 
(731) სააქციო საზოგადოება `დოთგრინ~ 

ი. აბაშიძის ქ. 31, ბ.12ა, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ქეთი ბენაშვილი 
(540)  

გემორჩეული 
(511)  
29 –  ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამ-
ხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული   
და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე 
და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხი-
მები. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები, 
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი და 
მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, 
საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი, თაფლი, 
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; 
მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლე-
ბი; საკვები ყინული. 
 

31 – მარცვლეული და სოფლის მეურნეობის, 
ბაღჩა ბაღისა და ტყის პროდუქტები, რომელიც 
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი ცხო-
ველები; ახალი ხილი და ბოსტნეული; თესლეუ-
ლი, ცოცხალი მცენარეები და ყვავილები; ცხო-
ველთა საკვები; ალაო. 
 

32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და 
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელე-
ბი და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების 
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
 

40 – მასალების დამუშავება. 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93531 A 
(210) AM 93531 
(220) 2017 07 27 
(731) შპს `ვინიკო~ 

ქუჩიშვილის ქ.9, ბ.24, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

 

(540)  

შატო ალავერდი 
Château Alaverdi 

Chato Alaverdi 
Schato Alawerdi 
Шато Алаверди 

(591) შავ-თეთრი 
(526) ალავერდი, Alaverdi, Alawerdi, Алаверди 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამ-
ხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული 
და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე 
და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხი-
მები. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები, 
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა), საგო; ფქვილი და 
მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, 
საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი, შაქარი, თაფლი, 
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; 
მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლე-
ბი; საკვები ყინული. 
 

32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და 
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელე-
ბი და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების 
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
 

33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამ-
სახური. 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93558 A 
(210) AM 93558 
(220) 2017 07 31 
(731) სააქციო საზოგადოება `გომის სპირტის და  

არყის კომპანია~ 
სოფ. გომი, ხაშურის რაიონი, საქართველო 

(740) დიმიტრი ძამუკაშვილი 
(54) 
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(591) შავ-თეთრი 
(531) 15.01.01; 27.05.17 
(511)  
33 – ღვინო, არაყი და სხვა ალკოჰოლიანი სასმე-
ლები, ლუდის გარდა 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93617 A 
(210) AM 93617 
(220) 2017 08 02 
(310) 87325936 
(320) 2017 02 06 
(330) US 
(731) ამგენ ინკ. 

უან ამგენ სენტერ დრაივი, თაუზენდ- 
ოუკსი, კალიფორნია 91320-1799, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 02.01.23; 04.05.03 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; ფარმაცევტუ-
ლი პრეპარატები, რომელიც გამოიყენება თავის 
ტკივილების, შაკიკით გამოწვეული თავის ტკი-
ვილების, თავში ტკივილების და ნევროლოგიუ-
რი დარღვევების ან მდგომარეობების პრევენცი-
ისათვის, განვითარების შეფერხებისა და მკურ-
ნალობისათვის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93618 A 
(210) AM 93618 
(220) 2017 08 02 
(310) 87325932 
(320) 2017 02 06 
(330) US 
(731) ამგენ ინკ. 

უან ამგენ სენტერ დრაივი, თაუზენდ- 
ოუკსი, კალიფორნია 91320-1799, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 02.01.23; 02.03.23; 04.05.03; 27.05.01; 27.05.08 

(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; ფარმაცევტუ-
ლი პრეპარატები, რომელიც გამოიყენება თავის 
ტკივილების, შაკიკით გამოწვეული თავის ტკი-
ვილების, თავში ტკივილების და ნევროლოგიუ-
რი დარღვევების ან მდგომარეობების პრევენცი-
ისათვის, განვითარების შეფერხებისა და მკურ-
ნალობისათვის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93678 A 
(210) AM 93678 
(220) 2017 08 08 
(731) შპს `აისი~ 

ევდოშვილის ქ. 37, 1500, გურჯაანი,  
საქართველო 

(740) ეთერ მდივანი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 28.19 
(511)  
30 – ნაყინი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93718 A 
(210) AM 93718 
(220) 2017 08 14 
(310) 52463/2017 
(320) 2017 02 24 
(330) CH 
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს. ა. 

კე ჟანრენო 3, ნევშატელი, 2000, შვეიცარია 
(740) შალვა გვარამაძე 
(54) 
 

 
 

(591) შავ-თეთრი  
(531) 05.03.01; 05.03.16; 06.07.11; 07.01.18; 13.01.10;  

24.09.12; 25.01.01; 27.05.01 
(511)  
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბა-
ქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგარე-
ტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში გასა-
ხვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამბა-
ქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამბაქო 

 
 #10 2018 05 25 

 
16 



                           
 
 

sasaqonlo niSnebi 

`სნუსი~; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედი-
ცინო დანიშნულების); ელექტრონული სიგარე-
ტები; თამბაქოს პროდუქტები, მათი შემდგომი 
გათბობის მიზნით; ელექტრონული მოწყობილო-
ბები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბა-
ქოს ინჰალაციისათვის ნიკოტინის შემცვლელი 
აეროზოლის გამოყოფის მიზნით; თხევადი ნიკო-
ტინის ხსნარები ელექტრონულ სიგარეტებში გა-
მოყენებისათვის; მწეველთა საკუთვნოები, სიგა-
რეტის ქაღალდი, სიგარეტის მილაკები (მუნდ-
შტუკები), სიგარეტის ფილტრები, თამბაქოს ქი-
ლები, სიგარეტის კოლოფები, საფერფლეები, 
ჩიბუხები, სიგარეტის გადასახვევი ჯიბის მოწ-
ყობილობები, სანთებლები, ასანთები.  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93966 A 
(210) AM 93966 
(220) 2017 09 01 
(731) ა.ე.ბ. ს.პ.ა. 

ვია დელ’ინდუსტრია 20, 42025 კავრიაგო  
(რეჯო ემილია), იტალია 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

A.E.B. 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
7 – საწვავის ინჟექტორები; ძრავას ინჟექტორები; 
სატრანსპორტო საშუალებების ძრავების საწვა-
ვის ინჟექტორების ნაწილები; ინჟექციის ხელსა-
წყოები. 
 

9 – ელექტრონული აპარატები სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის ელექტრონული რეგული-
რების მოწყობილობების, ანთების წინმსწრები 
პროცესორების, საწვავი სისტემის შესარჩევი 
ელექტრონული გადამრთველების, ორგვარ საწ-
ვავზე მომუშავე სატრანსპორტო საშუალებების 
ელექტრული და ელექტრონული ხელსაწყოების 
ჩათვლით; აირის, მეთანისა და თხევადი ნავთო-
ბის გაზის (LPG) დონის ინდიკატორები და სენ-
სორები; წნევის სენსორები; ინჟექტორების იმი-
ტატორები; იმიტატორები სატრანსპორტო სა-
შუალებების სიგნალების იმიტაციისათვის, რო-
მლებიც უნდა შეწყდეს ან შეიცვალოს აირის მუ-
შაობის დროს; ინჟექტორების გათიშვის ელექ-
ტრონული მოწყობილობები, სახელდობრ, ინჟექ-
ტორის გამორთვის გაყვანილობა; დიზელის ინ-
ჟექტორის ტესტერები; მექანიკური კონტაქტის 
გადამრთველები; სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის დიაგნოზირებისა და რეგულირების პროგ-
რამული უზრუნველყოფა. 
 

37 – სატრანსპორტო საშუალებების ელექტრო-
ნული მოწყობილობების დაყენება და რემონტი. 
____________________________________________ 
 

(260) AM 2018 94056 A 
(210) AM 94056 
(220) 2017 09 05 
(731) შპს `ინფინიტი~ 

ბესიკის ქ.4, ძველი თბილისის რაიონი,   
0108, თბილისი, საქართველო  

(740) ლევან ნიკოლაძე 
(540)  
 

 
 

(531) 24.09.03; 24.09.25; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12 
(511)  
28 – ელექტრონული სათამაშო აპარატები ტე-
ლემიმღების გამოყენების გარეშე; თამაშები და-
მატებითი ეკრანის ან მონიტორის გამოყენების 
გარეშე; თამაშები; კამათლები; კამათლის გასა-
გორებელი ჭიქები; რულეტის ტრიალა; სათამა-
შო ავტომატები წინასწარი გადახდით; სათვა-
ლავები თამაშისათვის [ფიშკები]. 
 

41 – აზარტული თამაშები; ბილეთების გავრცე-
ლების სამსახური [გართობა]; გამაჯანსაღებე-
ლი კლუბები; გამოქვეყნება (ტექსტების), გარდა 
სარეკლამო ტექსტებისა; გამრთობების სამსახუ-
რი; გართობა; გართობასთან დაკავშირებული 
ინფორმაცია; თამაშების ინტერაქტიული უზ-
რუნველყოფა კომპიუტერულ ქსელში; ინფორმა-
ცია (გართობასთან დაკავშირებული); ინფორმა-
ცია (დასვენებასთან დაკავშირებული); კაზინო-
თი მომსახურების უზრუნველყოფა [აზარტული 
თამაშები]. კონფერენციების ორგანიზება და ჩა-
ტარება; ლატარეის ორგანიზება; მაკეტირება, 
რეკლამისათვის განკუთვნილის გარდა; სათამა-
შო ავტომატების დარბაზებით უზრუნველყოფა; 
უზრუნველყოფა (სათამაშო ავტომატების დარ-
ბაზებით). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94057 A 
(210) AM 94057 
(220) 2017 09 05 
(731) შპს `ინფინიტი~ 

ბესიკის ქ.4, ძველი თბილისის რაიონი,   
0108, თბილისი, საქართველო 

(740) ლევან ნიკოლაძე 
(540) 
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(531) 14.05.03; 17.02.13; 17.02.25; 24.17.08; 29.01.02 
(511) 
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამ-
სახური. 
 

41 – აზარტული თამაშები; ბილეთების გავრცე-
ლების სამსახური [გართობა]; გამაჯანსაღებე-
ლი კლუბები; გამოქვეყნება (ტექსტების), გარდა 
სარეკლამო ტექსტებისა; გამრთობების სამსახუ-
რი; გართობა; გართობასთან დაკავშირებული 
ინფორმაცია; თამაშების ინტერაქტიული უზ-
რუნველყოფა კომპიუტერულ ქსელში; ინფორმა-
ცია (გართობასთან დაკავშირებული); ინფორმა-
ცია (დასვენებასთან დაკავშირებული); კაზინო-
თი მომსახურების უზრუნველყოფა [აზარტული 
თამაშები]; კონფერენციების ორგანიზება და ჩა-
ტარება; ლატარეის ორგანიზება; მაკეტირება, 
რეკლამისათვის განკუთვნილის გარდა; სათამა-
შო ავტომატების დარბაზებით უზრუნველყოფა; 
უზრუნველყოფა (სათამაშო ავტომატების დარ-
ბაზებით). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94077 A 
(210) AM 94077 
(220) 2017 09 07 
(731) იუ ველსატის სოქს კო., ლტდ. 

No.23 ცზინერ როუდ, ბეიიუან სტრიტ,  
იუ სიტი, ჩჟეცზიან 322000, ჩინეთი 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 03.07.06; 26.04.22; 26.04.24; 27.03.03; 27.05.24 
(526) FASHION & BEAUTIFUL 
(511)  
25 – ტანსაცმელი; ახალშობილის თეთრეულისა 
და ტანსაცმლის კომპლექტი; საბანაო კოსტიუ-
მი; ფეხსაცმელი; ქუდები; ქალის კოლგოტები; 
ტრიკოტაჟის ნაწარმი; ხელთათმანები [ტანსაც-
მელი]; ჰალსტუხები; ტყავის ქამრები ტანსაც-
მლისთვის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94079 A 
(210) AM 94079 
(220) 2017 09 07 
(731) ჰანკუკ ტაია უორლდუაიდ კო., ლტდ. 

#647-15, იოკსამ-დონგ, კანგნამ-გუ, სეული, 
 კორეის რესპუბლიკა 

(740) მერაბ კვიმსაძე 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.10 
(511)  
12 –  სალტეები ავტომობილებისათვის; ველოსი-
პედის საბურავები; პნევმატიკური სალტეების 
გარსაცმები; შალითები თვლებისათვის; მოტო-
ციკლის საბურავები; სალტეს კამერის სარემონ-
ტო რეზინის თვითწებვადი ზესადებები; კამერე-
ბი ველოსიპედისათვის; კამერები მოტოციკლე-
ბისათვის; კამერები პნევმატიკური სალტესათ-
ვის; სატრანსპორტო საშუალებების საბურავე-
ბის კამერები; საბარგო ბადეები სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის; პნევმატიკური სალტეები; 
სალტეს კამერის სარემონტო ინსტრუმენტების 
ნაკრები; სატრანსპორტო საშუალებების თვლის 
ფერსოები; შალითები ველოსიპედის დასაჯდო-
მებისათვის; შალითები მოტოციკლის დასაჯ-
დომებისათვის; უსაფრთხოების ღვედები სატ-
რანსპორტო საშუალებების სავარძლებისათვის; 
მუხრუჭის ხუნდები სატრანსპორტო საშუალებე-
ბისათვის; ამორტიზატორები სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის; თხილამურებისათვის გან-
კუთვნილი საბარგულები ავტომობილებისათ-
ვის; საბურავების შვერილები (წვეტები); საბუ-
რავები სატრანსპორტო საშუალებების თვლი-
სათვის; საბურავზე გორვის ზედაპირის აღმდგე-
ნი პროტექტორები; მუხლუხოები სატრანსპორ-
ტო საშუალებებისათვის; უკამერო საბურავები 
ველოსიპედისათვის; უკამერო საბურავები მო-
ტოციკლებისათვის; საბურავის სარქვლები სატ-
რანსპორტო საშუალებებისათვის; სატრანსპორ-
ტო საშუალებების საბურავები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94129 A 
(210) AM 94129 
(220) 2017 09 11 
(731) შპს `ჯორჯ~ 

რუსთავის გზატ. 19, კორპ 3, სათავსი სართ.  
1, 0165, თბილისი, საქართველო 

(740) ელჩინ ბაირამოვი 
(540) 

 
(591) შავი, წითელი, მწვანე, ყავისფერი,  

ყვითელი, თეთრი 
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(531) 01.01.04; 08.01.04; 08.01.06; 08.05.25; 08.07.17;  
26.01.01; 26.01.05; 26.01.16; 26.01.21; 29.01.15 

(511)  
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94163 A 
(210) AM 94163 
(220) 2017 09 12 
(731) ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული  

უნივერსიტეტი 
დ. აღმაშენებლის ხეივანი 240, 0131,  
თბილისი,  საქართველო 

(740) მაგული ქამადაძე 
(540) 

 
(531) 02.01.11; 26.01.21; 28.19 
 (511)  
41 – აღზრდა;სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-სა-
განმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94176 A 
(210) AM 94176 
(220) 2017 09 12 
(731) ვიტა სან ლტდ 

სუთ 1, 2 სტეიშენ ქორტ, თაუნმიდ როუდ,  
ლონდონი, გაერთიანებული სამეფო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

PENTAZOLE 
(511)  
5 – ვეტერინარული პრეპარატები; ბავშვთა კვება; 
კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფ-
რის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექ-
ტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი 
საშუალებები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94181 A 
(210) AM 94181 
(220) 2017 09 13 

(731) ნინო ზენაიშვილი 
ფალიაშვილის ქ. 51/6, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

ZENKA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცხო-
ველთა ტყავი, ბეწვეული; სამგზავრო სკივრები, 
ჩემოდნები; წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელ-
ჯოხები; შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზ-
მულობა და სასარაჯე ნაკეთობა. 
 

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში;  საოფისე სამსა-
ხური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94184 A 
(210) AM 94184 
(220) 2017 09 13 
(731) შპს `გეომოტ~ 

მელაშვილის ქ.,/მაზნიაშვილის ქ., 12/8,  
6000, ბათუმი, საქართველო 

(540) 

 
(591) ცისფერი 
(531) 03.07.03; 03.07.13; 27.05.17; 29.01.12 
(511)  
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტო-
გრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამ-
წონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შე-
მოწმების), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწ-
ყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადა-
ცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, 
რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინ-
სტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, 
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამ-
წერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზ-
მები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; 
სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინ-
ფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა და 
კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
 

38 – კავშირგაბმულობა. 
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41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-სა-
განმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მასთან დაკავშირებული კვლევა და და-
მუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიე-
რო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; 
კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული უზ-
რუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94192 A 
(210) AM 94192 
(220) 2017 09 14 
(731) პიცა ჰატ ინტერნეიშენელ, ლლკ 

7100 კორპორეიტ დრაივი, პლანო, ტეხასი  
75024, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) წითელი, თეთრი 
(531) 08.01.15; 09.07.01; 09.07.17; 26.01.04; 26.01.16;  

29.01.12 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამ-
ხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული 
და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე 
და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხი-
მები. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები, 
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი და 
მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, 
საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; შაქარი, თაფლი, 
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; 
მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლე-
ბი; საკვები ყინული. 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94226 A 
(210) AM 94226 
(220) 2017 09 20 
(731) შპს `ალტა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ.104, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) თეთრი, შავი, იასამნისფერი 
(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.24; 28.19;  

29.01.13 
(511)  
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტო-
გრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამ-
წონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შე-
მოწმების), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწ-
ყოები და ინსტრუმენტები; სავაჭრო ავტომატები 
და მექანიზმები აპარატებისათვის წინასწარი გა-
დახდით; სალაროს აპარატები, საანგარიშო მან-
ქანები, ცეცხლმქრობები. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94246 A 
(210) AM 94246 
(220) 2017 09 20 
(731) შპს ,,რეფორმერ პილატეს თბილისი~  

ზ. ფალიაშვილის ქ. 23, ბ.7, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(740) თეონა კახიძე 
(540)  

REFORMER PILATES 
(511)  
41 – გამაჯანსაღებელი კლუბები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94247 A 
(210) AM 94247 
(220) 2017 09 20 
(731) ბიგ სტარ კო., ლტდ. 

15 სოი. რამა 2, სოი. 100 რამა 2 როუდი,  
სამაედამი, ბანგხუნთიენი, ბანგკოკი 10150,  
ტაილანდი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 
 

 
(591) შავ-თეთრი 
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(531) 09.09.03; 09.09.11 
(511)  
25 – ფეხსაცმელი, სპორტული ფეხსაცმელი; რე-
ზინის ძირიანი ფეხსაცმელები, კედები;  ყოველ-
დღიური და დასვენებისათვის განკუთვნილი ფე-
ხსაცმელი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94264 A 
(210) AM 94264 
(220) 2017 09 22 
(731) სს `თელიანი ველი~ 

თბილისის გზატ. 3, თელავი, საქართველო 
(540)  

Wine defenders 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა).  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94265 A 
(210) AM 94265 
(220) 2017 09 22 
(731) სს `თელიანი ველი~ 

თბილისის გზატ. 3, თელავი, საქართველო 
(540)  

защитники вина 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა).  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94283 A 
(210) AM 94283 
(220) 2017 09 25 
(731) აიდიეფ ჰოლდინგ ლტდ 

კირიაკუ მათსი 16, იგლ ჰაუს, 10 სართ.,  
აგიოი ომოლოგიტეს, 1082 ნიქოსია,  
კვიპროსი 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) ლურჯი, თეთრი, შავი  
(531) 26.04.01; 26.04.12; 27.05.17; 29.01.13 
(526) FINANCE 
(511)  
36 – საკრედიტო სააგენტოების მომსახურება; 
ვალის ინკასირების სააგენტოების მომსახურე-
ბა; უძრავი ქონების სააგენტოების მომსახურება; 
ფინანსური ანალიზი; განვადება-იჯარის დაფი-
ნანსება; შემნახველი ბანკების მომსახურება; 
იჯარის საფასურის ამოღება; სამგზავრო ჩეკე-
ბის გამოშვება; საკრედიტო ბარათების გამოშ-
ვება; ფასიანი ქაღალდების გამოშვება; კაპიტა-

ლის ინვესტიცია; დაზღვევასთან დაკავშირებუ-
ლი ინფორმაცია; ფინანსებთან დაკავშირებული 
ინფორმაცია; კლირინგი; დაზღვევასთან დაკავ-
შირებული კონსულტაციები; ფინანსებთან და-
კავშირებული კონსულტაციები; დავალიანების 
საკონსულტაციო მომსახურება; საბირჟო კოტი-
რება; სესხის გაცემა გირაოთი; ფინანსური საქ-
მიანობის ლიკვიდაციის სამსახური; საბროკერო 
საქმიანობა; ფინანსების მართვა; ფულის გადაც-
ვლა; ონლაინ საბანკო მომსახურება; სადებეტო 
ბარათებით გადახდის დამუშავება; საკრედიტო 
ბარათებით გადახდის დამუშავება; ფაქტორინგი 
[დავალიანების ყიდვა-გაყიდვის მომსახურება]; 
ფულადი სახსრების შეგროვების ორგანიზება; 
ფინანსების ორგანიზება სამშენებლო პროექტე-
ბისთვის; ფინანსური შეფასება [დაზღვევა, სა-
ბანკო ოპერაციები, უძრავი ქონება]; რემონტის 
დანახარჯების ფინანსური შეფასება; ფულადი 
სახსრების გადარიცხვა ელექტრონული ანგა-
რიშგების სისტემაში; თავდებობა; საბირჟო შუა-
მავლობა; უძრავი ქონების საბროკერო საქმია-
ნობა; კარბონ კრედიტების საბროკერო მომსა-
ხურება; დაზღვევასთან დაკავშირებული საშუა-
მავლო საქმიანობა; სესხები [დაფინანსება]; სეს-
ხის გაცემა გირაოთი; ფინანსური ინფორმაციის 
მიწოდება ვებ საიტების მეშვეობით; ჩეკების ნამ-
დვილობის დადგენა; საქველმოქმედო სახსრე-
ბის შეგროვება; ფინანსური სპონსორობა; იპო-
თეკური სესხები; სესხები განვადებით; გადაზ-
ღვევა; სიცოცხლის დაზღვევა; ჯანმრთელობის 
დაზღვევა; დაზღვევა უბედური შემთხვევებისა-
გან; საზღვაო შემთხვევებისაგან დაზღვევა; და-
ზღვევა ხანძრისაგან; საბინაო ფონდის მართვა; 
უძრავი ქონების მართვა; აქტუარის სამსახური; 
საბანკო მომსახურება; საფონდო ბირჟის საბრო-
კერო მომსახურება; პენსიების გაცემა; მინდო-
ბილობით მართვის მომსახურება; სადანაზოგო 
ფონდების მომსახურება; ფინანსური საბაჟოე-
ბის საბროკერო მომსახურება; თანაზიარი ფონ-
დები; დაფინანსება; სეიფში შენახვა; ფასეულო-
ბის შენახვა; საგადასახადო ექსპერტიზა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94341 A 
(210) AM 94341 
(220) 2017 09 28 
(731) შპს `აგრონომი~ 

ლ. გოთუა ქ.12ა, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

DRAGO 
დრაგო 
ДРАГО 
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(511) 
5 – პესტიციდი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94342 A 
(210) AM 94342 
(220) 2017 09 28 
(731) შპს `აგრონომი~ 

ლ. გოთუა ქ.12ა, 0160, თბილისი,  
საქართველო  

(540)  

MENSURON 
მენსურონი 
МЕНСУРОН 

(511) 
5 – პესტიციდი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94343 A 
(210) AM 94343 
(220) 2017 09 28 
(731) შპს `აგრონომი~ 

ლ. გოთუა ქ.12ა, 0160, თბილისი,  
საქართველო  

(540) 

 
(591) ლურჯი, მწვანე 
(531) 07.11.10; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.23;  

29.01.12 
(511) 
5 – პესტიციდი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94345 A 
(210) AM 94345 
(220) 2017 09 28 
(731) შპს `მაგთიკომი~ 

პოლიტკოვსკაიას ქ. 7, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი ხოჯევანიშვილი 
(540) 

 

(591) წითელი 
(531) 03.13.05; 26.04.09; 26.15.09; 29.01.01 
(511)  
38 – კავშირგაბმულობა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94346 A 
(210) AM 94346 
(220) 2017 09 28 
(731) შპს `მაგთიკომი~ 

პოლიტკოვსკაიას ქ. 7, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი ხოჯევანიშვილი 
(540) 

 
(591) წითელი 
(531) 26.01.18; 27.05.21; 28.19; 29.01.01 
(511) 
38 – კავშირგაბმულობა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94347 A 
(210) AM 94347 
(220) 2017 09 28 
(731) შპს `მაგთიკომი~ 

პოლიტკოვსკაიას ქ. 7, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი ხოჯევანიშვილი 
(540) 

 
(591) ნაცრისფერი 
(531) 26.13.25 
(511)  
38 – კავშირგაბმულობა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94351 A 
(210) AM 94351 
(220) 2017 09 29 
(731) მასტერკარდ ინტერნეშენელ  

ინკორპორეიტიდ 
2000 პერჩეიზ სტრიტ, პერჩეიზ., 
ნიუ-იორკი, 10577, აშშ 
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(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.06 
(511)  
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტო-
გრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამ-
წონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შე-
მოწმების), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწ-
ყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადა-
ცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, 
რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინ-
სტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, 
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამ-
წერი დისკები; კომპაქტდისკები, დივიდი და სხვა 
ციფრული ჩამწერი საშუალებები; მექანიზმები 
აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალა-
როს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორ-
მაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომ-
პიუტერები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა და კომპიუტერული პროგრამები (კომ-
პიუტერის ჩატვირთვადი/ჩაწერილი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა); კომპიუტერის ოპერაციუ-
ლი  პროგრამები, ჩაწერილი; კომპიუტერის აპა-
რატურული საშუალებები და კომპიუტერული 
პროგრამები (ჩაწერილი და/ან ჩატვირთვადი) გა-
დახდების, საბანკო ოპერაციების, საკრედიტო 
ბარათების, სადებეტო ბარათების, გადახდის ბა-
რათების,  ბანკომატების, შენახული თანხების, 
ფულადი სახსრების ელექტრონული გადაგზავ-
ნის სისტემების, ანგარიშების გადახდაზე მონა-
ცემების ელექტრონული დამუშავების და გადაგ-
ზავნის ფულადი სახსრების გადახდის (ფინან-
სური ხარჯების), ტრანზაქციების იდენტიფიკა-
ციის, მარშრუტიზაციის, ელექტრონული გადახ-
დების, ავტორიზაციასთან და გადახდასთან და-
კავშირებული მომსახურების, თაღლითობის გა-
მოვლენის და კონტროლის, ავარიულ სიტუა-
ციებში აღდგენის და დაშიფვრის/გაშიფვრის გა-
მარტივებისთვის და მართვისთვის; სამეცნიერო 
ხელსაწყოები, აპარატები და იარაღები; ინფორ-
მაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი 
დისკები, ჩამწერი დისკები; მექანიზმები წინას-
წარი გადახდის აპარატებისთვის; სალაროს აპა-
რატები; ინფორმაციის დამუშავებისთვის განკუ-
თვნილი მოწყობილობა; კომპიუტერები, კომპიუ-
ტერის აპარატურული საშუალებები, კომპიუტე-
რის პროგრამული უზრუნველყოფა, პროგრამები 
კომპიუტერებისთვის;  ტელესაკომუნიკაციო  და 

ელექტროაპარატები, ხელსაწყოები და იარაღე-
ბი, კერძოდ, აპარატურა, ხელსაწყოები მონაცე-
მების, რეგისტრაციისთვის, გადაცემისთვის და 
აღწარმოებისთვის, მათ შორის, ხმის და გამო-
სახულების; საბუღალტრო მანქანები; აპარატუ-
რა საფინანსო ანგარიშების თვალის მიდევნები-
სთვის, მართვისთვის და ანალიზისათვის  გლო-
ბალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით;  
კომპიუტერის აპარატურული საშუალებები და 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, 
კერძოდ,  ლოკალური კომპიუტერული ქსელების 
და გლობალური კომპიუტერული ქსელების, შე-
მუშავებისთვის, ტექნიკური მომსახურებისთვის 
და  გამოყენებისთვის; სისტემები მეხსიერების 
ბარათებიდან ინფორმაციის წაკითხვისთვის  და 
სისტემები დამხსომებელი მოწყობილობებიდან 
ინფორმაციის წაკითხვისთვის, კერძოდ, ინტეგ-
რალურ სქემებზე მეხსიერებიდან და  საკრედი-
ტო, საბანკო ბარათების მეხსიერებიდან; ჩატ-
ვირთვადი ელექტრონული პუბლიკაციები; სა-
ბეჭდი აპარატურა, მათ შორის, საბეჭდი აპარა-
ტურა ინფორმაციის დამუშავების სისტემების-
თვის და საფინანსო ტრანზაქციების სისტემები-
სთვის; მაკოდირებელი მოწყობილობები და მა-
დეკოდირებელი მოწყობილობები;  მოდემები; 
კომპიუტერის აპარატურული საშუალებები და 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 
გადახდის ოპერაციების გამარტივებისთვის ელ-
ექტრონული საშუალებების დახმარებით  უკაბე-
ლო ქსელში, გლობალურ კომპიუტერულ ქსელ-
ში და/ან მობილური ტელესაკომუნიკაციო მოწ-
ყობილობების დახმარებით;   კომპიუტერის აპა-
რატურული საშუალებები და პროგრამული უზ-
რუნველყოფა  დაშიფვრისთვის, შიფრის გასა-
ღები, ციფრული სერტიფიკატები, ციფრული 
ხელმოწერები, პროგრამული უზრუნველყოფა 
მონაცემთა უსაფრთხო შენახვისათვის და კლი-
ენტების კონფიდენციალური ინფორმაციის მო-
ძიებისთვის და გადაცემისთვის, რომელსაც იყე-
ნებენ კერძო პირები, საბანკო დაწესებულებები 
და საფინანსო-საკრედიტო დაწესებულებები; 
კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობები და 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც აად-
ვილებს მახლობელი ველის კომუნიკაციების 
(NFC) მოწყობილობების და რადიოსიხშირული 
იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყობილობების იდე-
ნტიფიკაციას და ავთენტიფიკაცაის; კომპიუ-
ტერის აპარატული მოწყობილობები და პროგ-
რამული უზრუნველყოფა, რომელიც შეიცავს 
ელექტრონულ საფულეს, რომელიც ინახავს 
ინფორმაციას მომხმარებლის ანგარიშზე კუპო-
ნების ვაუჩერების, ვაუჩერების კოდების  და ფას-
დაკლებების მიღებისთვის საცალო ვაჭრობისას 
და ერთგულებისთვის ფულადი ანაზღაურების 
მიღებისთვის, რომელიც შეიძლება ჩაირიცხოს 
მათ ანგარიშებზე; ჩატვირთვადი კომპიუტერუ-
ლი პროგრამები და გამოყენებითი პროგრამული 
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უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისთვის 
და სხვა ციფრული მოწყობილობებისთვის, 
რომლებიც შეიცავს ელექტრონულ საფულეს, 
რომელიც მომხმარებლებს აძლევს ფასების შე-
დარებაზე ინფორმაციის, პროდუქციის (საქონ-
ლის) მიმოხილვის, სხვა საცალო მოვაჭრეების, 
და ფასდაკლებებზე ინფორმაციის წვდომის შე-
საძლებლობას; პროგრამული დანართები უკონ-
ტაქტო გადახდის ტერმინალებთან გამოყენების-
თვის, რაც სავაჭრო ობიექტებს აძლევს უკონ-
ტაქტო მობილური სავაჭრო ოპერაციების მიღე-
ბის, უკონტაქტო ლოიალურობის პროგრამების, 
კუპონების, ფასდაკლებების, ვაუჩერების და 
სპეციალური შეთავაზებების მიღების შესაძ-
ლებლობას; პროგრამული უზრუნველყოფა, რო-
მელიც სავაჭრო ობიექტებს აძლევს კუპონების, 
ფასდაკლებების, ვაუჩერების და სპეციალური 
შეთავაზებების გადაცემის შესაძლებლობას 
პირდაპირ მომხმარებლების მობილურ სატელე-
კომუნიკაციო მოწყობილობებზე, რომლებიც 
დაკავშირებულია რადიოსიხშირული იდენტი-
ფიკაციის (RFID) მოწყობილობებით ან მახლო-
ბელი ველის კომუნიკაციებით  (NFC); პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, რომელიც სავაჭრო ობი-
ექტებს აძლევს შესაძლებლობას განათავსონ 
სმარტ პლაკატები (განცხადებები) საცალო და 
საბითუმო ვაჭრობის მაღაზიებში, რომლებშიც 
მომხმარებლებს შეუძლიათ შესვლა თავიანთი 
მობილური კავშირგაბმულობის მოწყობილო-
ბებით  კუპონების, ფასდაკლებების, ვაუჩერების, 
და სპეციალური შეთავაზებების მისაღებად, 
რომლებიც მოწოდებულია უკონტაქტო რადიო-
სიხშირული იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყობი-
ლობებით ან მახლობელი ველის კომუნიკაციე-
ბით  (NFC); ინტეგრალური მიკროსქემები მობი-
ლურ ტელეფონებში და  რადიოსიხშირული 
იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყობილობებში ან 
მახლობელი ველის კომუნიკაციების (NFC) მო-
წყობილობებში გამოყენებისთვის; ბარათები მა-
გნიტური კოდით და ბარათები, რომლებიც შეი-
ცავენ ინტეგრალურ სქემებიან ჩიპებს (სმარტ-
ბარათები); უსაფრთხოების კოდირებული ბარა-
თები (კოდირებული ბარათები-საშვები); ნამდვი-
ლობის დამადასტურებელი კოდირებული ბარა-
თები დაცვის ელემენტებით; საიდენტიფიკაციო 
კოდირებული ბარათები დაცვის ელემენტებით; 
ჰოლოგრამების შემცველი ბარათები (კოდირე-
ბული);  გადახდის ბარათები, საბანკო ბარათე-
ბი, საკრედიტო ბარათები, სადებეტო ბარათები, 
სმარტ ბარათები, ბარათები შენახული თანხით 
სახსრების ჩადებული ლიმიტით, ელექტრონუ-
ლი მონაცემების მატარებელი ბარათები, გადახ-
დის ბარათები და კოდირებული გადახდის ბა-
რათები; საბანკო ბარათები, კერძოდ, საბანკო 
ბარათები მაგნიტური კოდით,  და საბანკო ბა-
რათები, რომლებიც იყენებენ მაგნიტურ დამ-
ხსომებელ მოწყობილობას და მეხსიერებას ინ-

ტეგრალურ სქემებზე; გადახდის ბარათებიდან 
წამკითხავი მოწყობილობები; მაგნიტური კოდი-
რებული ბარათებიდან წამკითხავი  მოწყობი-
ლობები, მაგნიტური წამკითხავი მოწყობილო-
ბები კოდირებული ბარათებისთვის, ელექტრო-
ნული მონაცემების მატარებელი ბარათებიდან 
წამკითხავი მოწყობილობები; დაშიფვრის ელექ-
ტრონული ბლოკები, კომპიუტერის აპარატუ-
რული საშუალებები, კომპიუტერის ტერმინალე-
ბი, კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა, რომლებიც განკუთვნილია საფინანსო 
მომსახურების სფეროში, საბანკო საქმიანობაში 
და  ტელესაკომუნიკაციო დარგში გამოყენების-
თვის;  კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა, რომელიც შემუშავებულია სმარტ-ბა-
რათების ტერმინალებთან და წამკითხავ მოწყო-
ბილობებთან ურთიერთქმედების უზრუნველსა-
ყოფად; ტელეფონებში და კავშირის სხვა საშუა-
ლებებში ჩაშენებული კომპიუტერის მიკროსქე-
მები, ჩიპები; ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილო-
ბები; ნავაჭრის საფასურის გადახდის ტერმინა-
ლები და კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა გარიგებებზე ინფორმაციის, საიდენ-
ტიფიკაციო ინფორმაციის და ფინანსური ინ-
ფორმაციის გადაცემისთვის, ასახვისთვის და 
შენახვისთვის საფინანსო სამსახურებში, საბან-
კო საქმიანობაში და ტელესაკომუნიკაციო და-
რგში გამოყენებისთვის; რადიოსიხშირული 
იდენტიფიკაციის მოწყობილობები (ტრანსპონ-
დერები); ელექტრონული საკონტროლო მოწყო-
ბილობები გადახდის პლასტიკური ბარათების, 
საბანკო ბარათების, საკრედიტო ბარათების, 
სადებეტო ბარათების და გადახდის ბარათების 
ნამდვილობის შემოწმებისათვის; მანქანები, ავ-
ტომატები ნაღდი ფულის გაცემისათვის; კომპი-
უტერების პერიფერიული მოწყობილობები და 
ელექტრონული საქონელი, კერძოდ, კალკულა-
ტორები, ჯიბის ელექტრონული ორგანაიზერე-
ბი, ელექტრონული ბლოკნოტები, ჯიბის დამგე-
გმავები, მობილური ტელეფონები, პლანშეტური 
კომპიუტერები, ციფრული ამომკითხავები და 
პერსონალური ციფრული დამხმარეები (PDAs), 
ავარიული სასიგნალო მოწყობილობები; მაუსის 
ქვესადებები; ხანძარსაწინააღმდეგო აპარატუ-
რა; ნაწილები  და მაერთებელი ელემენტები ზე-
მოთ ჩამოთვლილი ყველა საქონლისთვის.    
 

35 – რეკლამა, ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმი-
ნისტრირება; საოფისე საქმიანობა; კონსულტა-
ციები ბიზნესის სფეროში; ბიზნესის კვლევა; 
კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები; სა-
ქონლის პრეზენტაცია ტელესაკომუნიკაციო სა-
შუალებებზე საცალო ვაჭრობის მიზნებისთვის;  
ფასების შედარების მომსახურება; გამოფენების 
ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნე-
ბისთვის; კონსულტაციები მარკეტინგის სფერო-
ში; ბაზრის შესწავლა; ბარათების მფლობელე-
ბის მყიდველობითი ქცევის თვალის მიდევნება, 
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ანალიზი, პროგნოზირება და მასზე ინფორმა-
ციის შემოთავაზება; მესამე პირების  საქონლის 
და მომსახურების რეალიზაციის სტიმულირება, 
ხელშეწყობა წახალისების და შეღავათების სა-
შუალებების შეთავაზების მეშვეობით, რომელ-
თა ფორმირებაც ხდება საკრედიტო, სადებეტო 
და გადახდის ბარათების გამოყენებისას; ლოია-
ლურობის პროგრამების და ბონუსების პროგრა-
მების ადმინისტრირება; დახმარება კომერციუ-
ლი ან სამრეწველო საწარმოების მართვაში და 
დახმარება ბიზნესის მართვაში; კომერციული 
საქმიანობის შეფასება; კონსულტაციები ბიზნე-
სის მართვის საკითხებთან დაკავშირებით; 
კვლევები მარკეტინგის სფეროში; სტატისტიკუ-
რი ინფორმაცია (საქმიანი); ანგარიშების ამონა-
წერების მომზადება; საბუღალტრო წიგნების 
წარმოება (საბუღალტრო აღრიცხვა); კვლევები 
ბიზნესის სფეროში; მომსახურება საზოგადოებ-
რივი ურთიერთობების სფეროში; სარეკლამო 
ტექსტების გამოქვეყნება; სარეკლამო ფურცლე-
ბის, ბროშურების გამოშვება, გამოცემა; საცა-
ლო ვაჭრობის მომსახურება, შემოთავაზებული 
ტელეკომუნიკაციების მობილური საშუალებე-
ბის მეშვეობით საკრედიტო ბარათების და სა-
დებეტო ბარათების შეთავაზებასთან დაკავში-
რებით; საცალო ვაჭრობის მომსახურება, შემო-
თავაზებული ონლაინურ რეჟიმში ქსელების ან 
სხვა ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით 
ელექტრონულ-გაციფრული ინფორმაციის გა-
მოყენებით საკრედიტო ბარათების და სადებეტო 
ბარათების შეთავაზებასთან დაკავშირებით; კო-
მპიუტერის მონაცემთა ბაზების მართვა; მესამე 
პირების კონცერტების და კულტურული ღონის-
ძიებების რეკლამირება/წინ წაწევა, გამოფე-
ნების/ექსპოზიციების ორგანიზება კომერციუ-
ლი ან სარეკლამო მიზნებით; ტრანსპორტირე-
ბის, მოგზაურობის, სასტუმროების, დროებითი 
საცხოვრებელი ბინების, კვების პროდუქტების 
და მზა კერძების, სპორტის, გართობების და 
ღირსშესანიშნაობების დათვალიერების, ტუ-
რისტული სააგენტოების და ტარიფების, გან-
რიგთან, გადაზიდვის ხერხებთან, მოგზაურობის 
ორგანიზებასთან დაკავშირებული ინფორმაცი-
ის რეკლამა; ინფორმაციის შეთავაზება, რომე-
ლიც დაკავშირებულია საქონლის და მომსახუ-
რების  შეძენასთან ონლაინურ რეჟიმში  ინტერ-
ნეტის და სხვა  კომპიუტერული ქსელების  მეშ-
ვეობით; საფინანსო ანგარიშგების მართვა; ზე-
მოთ ჩამოთვლილ ყველა მომსახურებასთან და-
კავშირებით ინფორმაციის და კონსულტაციების 
შეთავაზება. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა; ფინა-
ნსური კონსულტაციები; ფინანსური ინფორმა-
ცია; საფინანსო მომსახურება, კერძოდ, საბანკო 
მომსახურება, საკრედიტო ბარათების მომსახუ-
რება, სადებეტო ბარათების მომსახურება, გა-

დახდის/ანგარიშსწორების ბარათების მომსახუ-
რება, ლიმიტირებული სახსრების მქონე წინას-
წარი გადახდის ბარათების მომსახურება, ელექ-
ტრონული საკრედიტო და სადებეტო ტრანზაქ-
ციები, გადახდებთან და გადახდაზე ანგარიშე-
ბის წარდგენასთან დაკავშირებული მომსახურე-
ბა,  ფულადი სახსრების გაცემა, ჩეკების ნამდვი-
ლობის დადგენა, ჩეკების განაღდება, დეპოზი-
ტებთან წვდომის შეთავაზება და ბანკომატების 
მომსახურება, ტრანზაქციების ავტორიზაციის 
და ანგარიშსწორების მომსახურება, ტრანზაქ-
ციების შეჯერება, ფულადი სახსრების მართვა, 
კონსოლიდირებული ფონდების  საანგარიშსწო-
რებო მომსახურება, კონსოლიდირებული სადა-
ვო საკითხების დამუშავება, საინფორმაციო მო-
მსახურება მონაცემთა საცავებთან/ბანკებთან,  
კლიენტების პროფაილებთან და მათთან შეერ-
თებასთან, წვდომასთან, დავების ლიკვიდაციას-
თან/მოგვარებასთან დაკავშირებით და მომსახუ-
რება კაპიტალის გადაადგილებაზე გადახდის 
ბარათების სფეროში; ელექტრონული გადახდე-
ბის დამუშავებასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება, საგადასახადო ტრანზაქციების ნამდვი-
ლობის შემოწმებასთან და კონტროლთან დაკავ-
შირებული მომსახურება, ფულადი სახსრების 
გადაადგილების მომსახურება, კერძოდ, უსაფრ-
თხო ელექტრონული ტრანზაქციები/ოპერაციე-
ბი ფულადი სახსრებით და ფულადი სახსრების 
ელექტრონული გადაგზავნა საზოგადოებრივი 
კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით ელექ-
ტრონული ვაჭრობის, ფულადი სახსრების ელექ-
ტრონული გადაადგილების გამარტივებისთვის; 
ფინანსური ინფორმაციის შეთავაზება, კერძოდ, 
საკრედიტო და სადებეტო ბარათებზე მონაცემე-
ბის და ანგარიშების, ფულადი სახსრების ელ-
ექტრონული გადარიცხვა და ვალუტის გადაც-
ვლის მომსახურება, მესამე პირებისთვის რისკე-
ბის ფინანსური შეფასების და მართვის მომსა-
ხურება სამომხმარებლო კრედიტების სფეროში; 
ფინანსური ინფორმაციის გავრცელება  გლობა-
ლური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით, კომ-
პიუტერით შემოთავაზებული ფინანსური ინ-
ფორმაცია უსაფრთხო საინფორმაციო კომპიუ-
ტერული ქსელის  მეშვეობით და ზემოთ მი-
თითებულ ყველა მომსახურებასთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები; ფინანსური მომსახურე-
ბა საცალო ვაჭრობის მომსახურების  მხარდაჭე-
რისათვის, რომელიც შემოთავაზებულია კავში-
რის მობილური საშუალებების მეშვეობით, კერ-
ძოდ, გადახდა უსადენო მოწყობილობების მეშ-
ვეობით; საცალო ვაჭრობის მომსახურების 
მხარდაჭერისათვის ფინანსური მომსახურების 
შეთავაზება ონლაინურ რეჟიმში ელექტრონული 
ქსელების მეშვეობით; ფინანსური ანალიზი და 
კონსულტაციები; საბანკო და საკრედიტო მომ-
სახურება; საკრედიტო ბარათების, სადებეტო 
ბარათების, ანგარიშსწორების ბარათების და 
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ლიმიტირებული სახსრების მქონე წინასწარი 
გადახდის ბარათების მომსახურება; ჩეკების ნა-
მდვილობის შემოწმება; ფინანსური ტრანზაქცი-
ების დამუშავება, გაფორმება როგორც ონლაი-
ნურ რეჟიმში მონაცემთა კომპიუტერული ბაზე-
ბის ან ტელესაკომუნიკაციური საშუალებების 
მეშვეობით, ისე  გაყიდვის ადგილებზე; ტექნო-
ლოგიური სამსახურები (დოკუმენტების  დამუ-
შავება/გაფორმება) ფინანსური ტრანზაქციები-
სათვის, რომლებსაც ახორციელებენ ბარათების 
მფლობელები  ბანკომატების მეშვეობით; ბარა-
თების მფლობელისათვის  ბალანსზე, ფულის  
შეტანა-გამოტანაზე დაწვრილებითი ინფორმა-
ციის შეთავაზება ბანკომატების მეშვეობით;  
ფინანსური ანგარიშსწორების და ფინანსური 
ავტორიზაციის მომსახურება ფინანსური გადახ-
დების ოპერაციებთან, ტრანზაქციებთან დაკავ-
შირებით; დაზღვევა მოგზაურობის, მგზავრობის 
დროს; სამგზავრო ჩეკების და ვაუჩერების გაცე-
მა და განაღდება; გადამხდელების ავთენტიფი-
კაცია; ფინანსური ინფორმაციის შემოწმება; ფი-
ნანსური ჩანაწერების ტექნიკური მხარდაჭერა; 
შორეული (დისტანციური) გადახდების მომსა-
ხურება; ფულადი სახსრების ჩადებული ლიმი-
ტით შენახული სახსრების მქონე ელექტრონუ-
ლი გადახდის სისტემების (საფულეების)  მომ-
სახურება,  ელექტრონული გადახდების მომსა-
ხურება და ტრანზაქციების ავტორიზაციის და 
დაფარვის მომსახურება; სადებეტო და საკრედი-
ტო მომსახურების შეთავაზება რადიოსიხშირუ-
ლი საიდენტიფიკაციო მოწყობილობების (ტრან-
სპონდერების) დახმარებით; სადებეტო და საკ-
რედიტო მომსახურების შეთავაზება კავშირგაბ-
მულობის და ტელესაკომუნიკაციო მოწყობი-
ლობების დახმარებით; საცალო ვაჭრობის მომ-
სახურების მხარდაჭერისთვის ფინანსური მომ-
სახურების შეთავაზება  მობილური  ტელესაკო-
მუნიკაციო საშუალებების, მათ შორის, უსადე-
ნო  მოწყობილობების მეშვეობით; სადებეტო და 
საკრედიტო ტრანზაქციების დამუშავება ტელე-
ფონით და ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილო-
ბების მეშვეობით;   საცალო ვაჭრობის მომსახუ-
რების მხარდაჭერისათვის ფინანსური მომსახუ-
რების შეთავაზება ონლაინურ რეჟიმში ქსელე-
ბის ან სხვა ელექტრონული საშუალებების მეშ-
ვეობით, რომლებიც იყენებენ ინფორმაციას ელ-
ექტრონულ-გაციფრულ ფორმაში; ვალუტის გა-
დაცვლის მომსახურება, კერძოდ, ვალუტის, მათ 
შორის, ელექტრონული ფულადი სახსრების 
უსაფრთხო გადაცვალა კომპიუტერული ქსელე-
ბის საშუალებით, რომლებიც ხელმისაწვდომია 
სმარტ  ბარათებით; ვებ-საიტის მეშვეობით ანგა-
რიშების გადახდის მომსახურების შეთავაზება; 
ელექტრონული საბანკო მომსახურება გლობა-
ლური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით, ელ-
ექტრონული მობილური საბანკო მომსახურება, 
ელექტრონული გადახდის მომსახურება, რომე- 

ლიც მოიცავს ანგარიშის გადახდის მონაცემე-
ბის დამუშავებას და გადაცემას; საინფორმაციო 
ცენტრის ფინანსური სერვისები; ბანკთშორისი 
გადაცემის მომსახურება, კერძოდ, ბანკიდან ბან-
კში ფულის პირდაპირი ელექტრონული ტრანს-
ფერები და საბანკო ანგარიშზე ინფორმაციის 
შეთავაზება ტელეფონით; დისტანციური საბან-
კო მომსახურება; ფინანსური მომსახურების  შე-
თავაზება ტელეფონით ან გლობალური კომპიუ-
ტერული ქსელის ან ინტერნეტის მეშვეობით; 
ფინანსური მომსახურება, კერძოდ, უკონტაქტო 
მობილური გადახდების უზრუნველყოფა საცა-
ლო ვაჭრობის, ონლაინ ვაჭრობის და საბითუმო 
ვაჭრობის ადგილებზე; ფინანსური მომსახურე-
ბა, კერძოდ, ღრუბლოვანი ელექტრონული საფუ-
ლის უზრუნველყოფა, რომელიც ინახავს ინ-
ფორმაციას კლიენტის ანგარიშზე, საცალო ვაჭ-
რობის მაღაზიებში კუპონების, ვაუჩერების, ვაუ-
ჩერების კოდების და ფასდაკლების  წვდომი-
სათვის და ერთგულების ბარათების ან ფულად-
საკრედიტო ანაზღაურების მისაღებად, რომე-
ლიც შეიძლება ჩარიცხულ იქნეს  მათ ანგარი-
შებზე ნაღდი ფულის დაბრუნების სისტემის მეშ-
ვეობით; მომსახურება უძრავი ქონების სფერო-
ში; უძრავი ქონების შეფასება; უძრავ ქონებაში 
ინვესტიციების მართვა; უძრავ ქონებაში ინვეს-
ტირების სფეროში მომსახურება; უძრავი ქონე-
ბის დაზღვევა; დაზღვევა ქონების/საკუთრების 
მფლობელებისათვის; ქონების და საკუთრების 
დაზღვევასთან დაკავშირებული მომსახურება; 
ფინანსირება უძრავი ქონების სფეროში; უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციებისას 
საბროკერო მომსახურება/შუამავლობა; უძრავი 
ქონების შეფასება; უძრავი ქონების სააგენტოე-
ბის მომსახურება; უძრავი ქონების ღირებულე-
ბის განსაზღვრა; უძრავი ქონების მართვა; უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული ფინანსური ოპერა-
ციების მართვა; იპოთეკური კრედიტების, და უძ-
რავი ქონების დაგირავებით სესხების შეთავა-
ზება; უძრავი ქონების მშენებლობასთან დაკავ-
შირებული ფინანსური მომსახურება; ფინანსუ-
რი საბროკერო მომსახურება უძრავი ქონების 
სფეროში; ფინანსური მომსახურება, რომელიც 
დაკავშირებულია  უძრავ ქონებასთან, შენობებ-
თან და ნაგებობებთან; უძრავი ქონების შეძენი-
სას შეთავაზებული ფინანსური მომსახურება;  
უძრავი ქონების დაგირავების საფუძველზე საკ-
რედიტო ხელშეკრულებების და სესხებთან და-
კავშირებული შეთანხმებების  მომზადება, შედ-
გენა; უძრავი ქონების ერთობლივი მფლობელო-
ბის მომზადება, შედგენა; უძრავი ქონების შეს-
ყიდვისთვის ფინანსური უზრუნველყოფის ორ-
განიზება; დახმარება უძრავი ქონების შეძენისას 
და უძრავ ქონებაში კაპიტალდაბანდებებისას; 
უძრავ ქონებაში კაპიტალდაბანდება; კომერციუ-
ლი მიზნებისთვის გამოყენებული ქონების სფე-
როში  ინვესტირება; საკუთრების, უძრავი ქონე-
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ბის ყიდვასთან დაკავშირებული ფინანსური მო-
მსახურება; საკუთრების  გაყიდვასთან დაკავში-
რებული ფინანსური მომსახურება; სრულ სა-
კუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფინან-
სური შეფასება; იჯარით აღებული საკუთრების 
ფინანსური შეფასება; უძრავი ქონების იჯარით 
აღების, იჯარით გაცემის ორგანიზება; უძრავი 
ქონების იჯარით აღებასთან/გაცემასთან დაკავ-
შირებული შეთანხმებების მომზადება, შედგენა; 
საკუთრების ლიზინგი, უძრავი ქონების ლი-
ზინგი; სრულ საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ლიზინგი; უძრავ ქონებასთან დაკავში-
რებულ ოპერაციების მართვის მომსახურება; 
ქონების ღირებულების  შეფასება, განსაზღვრა;  
უძრავი ქონების ობიექტების, საკუთრების პორ-
ტფელის მართვა; ქონების მართვა; უძრავი ქონე-
ბის ფლობასთან დაკავშირებული კონსულტა-
ციები და რეკომენდაციები; უძრავი ქონების ღი-
რებულების შეფასება/განსაზღვრასთან დაკავ-
შირებული კონსულტაციები და რეკომენდაციე-
ბი; კონსულტაციები და რეკომენდაციები კორ-
პორაციული უძრავი ქონების სფეროში;  უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული კომპიუტერიზებუ-
ლი მომსახურება; უძრავ  ქონებასთან დაკავში-
რებული საკონსულტაციო მომსახურება; უძრავ 
ქონებასთან  დაკავშირებული ინფორმაციის შე-
თავაზება; უძრავი ქონების ბაზართან დაკავში-
რებული ინფორმაციის შეთავაზება; უძრავი ქო-
ნების შეძენასთან დაკავშირებული კვლევები; 
უძრავი ქონების შერჩევასთან დაკავშირებული 
კვლევები; საკრედიტო (იპოთეკური) დაფინანსე-
ბა და აქტივების სეკიურიტიზაცია; საგადასახა-
დო, ვალდებულებების შესრულებასთან, საბან-
კო მომსახურებასთან, საკრედიტო ბარათებთან, 
სადებეტო ბარათებთან და გადახდის ბარათებ-
თან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსა-
ხურება; ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მომსახურე-
ბასთან დაკავშირებით ინფორმაციის და კონ-
სულტაციების შეთავაზება. 
 

38 – ტელეკომუნიკაციები; მობილური/ფიჭური 
ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება; ტელესაკო-
მუნიკაციო მომსახურება ინტერნეტის საფუძ-
ველზე; მონაცემების გადაცემასთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება; ელექტრომონაცემების გა-
დაცემა მონაცემთა დისტანციური დამუშავების 
გლობალური ქსელის, მათ შორის, ინტერნეტის 
მეშვეობით; მონაცემთა ბანკიდან ინფორმაციის 
გადაცემასთან, შემოთავაზებასთან ან ასახვას-
თან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც 
ინახება კომპიუტერის მეხსიერებაში, ან ინტერ-
ნეტის მეშვეობით საფინანსო მომსახურების 
სფეროში; მონაცემთა გადაცემა ელექტრონული 
გამოსახულებების გამოყენების მეშვეობით, რო-
მელთა დამუშავებაც ხდება მობილური ტელე-
ფონით; ელექტრონული ფოსტა, შეტყობინებე-
ბის გაგზავნა და მიღება; ტელე, რადიო და ინ-
ტერნეტ  მაუწყებლობა; უსაფრთხო კომპიუტი-

ზირებულ საინფორმაციო ქსელთან მრავალმომ-
ხმარებლიანი წვდომის შეთავაზება საფინანსო 
მომსახურების სფეროში  ინფორმაციის ერთობ-
ლიობის/რიგის გადაცემისთვის და გავრცელე-
ბისთვის; სატელეფონო ზარების წინასწარ გა-
დახდის ბარათების მომსახურება; ზემოთ ჩამო-
თვლილ ყველა მომსახურებასთან დაკავშირე-
ბით ინფორმაციის და კონსულტაციების შეთა-
ვაზება. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მათთან დაკავშირებული კვლევები და 
დიზაინი; სამრეწველო ანალიზი და კვლევები; 
კომპიუტერის აპარატურული საშუალებების და 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის 
დიზაინი და შემუშავება; მონაცემების და დოკუ-
მენტების გადატანა ფიზიკური მატარებლებიდან 
ელექტრონულ მატარებლებზე;   კონსულტაციე-
ბი კომპიუტერის აპარატურული საშუალებების 
და კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყო-
ფის სფეროში; პროგრამირება; კომპიუტერული 
სისტემების, მონაცემთა ბაზების და დანართე-
ბის მართვის საკითხებში მხარდაჭერა და კონ-
სულტაციები; დროებით სარგებლობაში არაჩა-
ტვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის და 
დანართების შეთავაზება მახლობელი ველის 
კომუნიკაციების (NFC) მოწყობილობების ავთენ-
ტიფიკაციის და ციფრული მანდატების მართ-
ვისთვის, ლოკალიზაციისთვის, გააქტიურების-
თვის და გაუქმებისთვის; მობილური ციფრული 
მოწყობილობებისთვის კომპიუტერის აპარატუ-
ლი მოწყობილობების და გამოყენებითი პროგ-
რამული უზრუნველყოფის დაპროექტება, შემუ-
შავება, მომსახურება და განახლება; მობილური 
ტელეფონებისთვის და სხვა ციფრული მოწყო-
ბილობებისთვის ჩატვირთვადი კომპიუტერული 
პროგრამების და გამოყენებითი პროგრამული 
უზრუნველყოფის დაპროექტება, შემუშავება, 
მომსახურება და განახლება, რომლებიც მომხმა-
რებლებს აძლევს კუპონების, ვაუჩერების, ვაუჩე-
რების კოდების, ფასდაკლებაზე ინფორმაციის, 
ფასების შედარებაზე ინფორმაციის, პროდუქცი-
ის მიმოხილვის, მესამე პირების საცალო ვაჭ-
რობის ვებ-საიტების წვდომის შესაძლებლობას; 
ჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგრამების და 
გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის 
დაპროექტება,  შემუშავება, მომსახურება და გა-
ნახლება, რომლებიც მომხმარებლებს აძლევს 
სტიმულირებაზე წინადადებების წვდომის და 
ფულადი ბონუსების მიღების შესაძლებლობას, 
რომლებიც შეიძლება ჩაირიცხოს მათ ანგარი-
შებზე ნაღდი ფულის დაბრუნების სისტემის 
მეშვეობით; გამოყენებითი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის პროვაიდერის (ASP) პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ვაუჩერების, კუპონების, 
ვაუჩერების კოდების, სპეციალური წინადადებე-
ბის, საქონელზე ინფორმაციის, ფასებზე ინფორ-
მაციის, ვებ-საიტებზე მითითებების მიღებისთ-
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ვის, გადაცემისთვის და ასახვისთვის და საქონ-
ლის და მომსახურების შეძენისთვის მონაცემე-
ბის მიღებისთვის და გადაცემისთვის; დანართე-
ბის მომწოდებლის მიერ შემოთავაზებული პრო-
გრამული უზრუნველყოფა მომხმარებლებისთ-
ვის მესამე პირების საქონელზე და მომსახუ-
რებაზე ფასდაკლებების, ვაუჩერების და სპეცია-
ლური წინადადებების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდებისათვის; დანართების პროვაიდერის 
მომსახურება, რომელიც ეხება სოციალური ქსე-
ლების პროგრამულ უზრუნველყოფას; გრაფი-
კული დიზაინი ინტერნეტში ვებ-გვერდების  კო-
მპილაციისთვის; კომპიუტერის აპარატურულ 
საშუალებებთან და კომპიუტერის პროგრამულ 
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ინფორ-
მაცია, მოწოდებული ონლაინურ რეჟიმში გლო-
ბალური კომპიუტერული ქსელიდან ან ინტერ-
ნეტიდან; ვებ-საიტების შექმნა და ტექნიკური მო-
მსახურება/მხარდაჭერა; მესამე პირებისთვის 
ვებ-საიტების ჰოსტინგი; ვებ-გვერდების შექმნა; 
მერჩენდაიზერული (საბითუმო ვაჭრობა), სავაჭ-
რო ფირმების ვებ-საიტების დიზაინი, შექმნა და 
ჰოსტინგი;  ანგარიშების გადახდის ვებ-საიტე-
ბის დიზაინი, შექმნა და ჰოსტინგი;  კომპიუ-
ტერთან  და ინტერნეტთან დაკავშირებული მომ-
სახურება, კერძოდ, ონლაინური მონაცემთა ბა-
ზების შეთავაზება გლობალური კომპიუტერუ-
ლი ქსელის მეშვეობით  ნამდვილობის იდენ-
ტიფიკაციის და კონტროლის სფეროში; საფი-
ნანსო ინფორმაციის მონაცემების დაშიფვ-
რა/კოდირება და გაშიფვრა/დეკოდირება; ციფ-
რული ხელმოწერის ავთენტიფიკაციის სამსა-
ხური მესამე პირების ავთენტიფიკაციისთვის, 
კერძოდ, მონაცემთა დაშიფვრა და მონაცემთა 
მთლიანობა; მესამე პირებისთვის დაციფრული 
და ციფრულად ხელმოწერილი და ავთენტიფი-
ცირებული მონაცემების მიწოდება  დოკუმენტე-
ბის ავთენტიფიკაციის სფეროში გამოყენების-
თვის ციფრული სერტიფიკატების შესამოწმებ-
ლად და შესაფასებლად; ციფრული სერტიფიკა-
ტის შემოწმება, ავთენტიფიკაცია, გაცემა, გავ-
რცელება და მართვა; ტექნიკური კონსულტა-
ციები კომპიუტერული პროგრამირების, საფი-
ნანსო კომპიუტერული ქსელების, მონაცემთა 
დამუშავების, უსაფრთხო კავშირის, მონაცემთა 
დაშიფვრის/კოდირების და გაშიფვრის/დეკოდი-
რების და ლოკალური ქსელების უსაფრთხოების 
სფეროში; გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლის მეშვეობით  ინფორმაციის გავრცელება 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის, 
კომპიუტერის აპარატურული საშუალებების, 
საფინანსო კომპიუტერული ქსელების  და ლო-
კალური ქსელების სფეროში; მომსახურება 
მონაცემთა დამუშავების და შემოწმების სფე-
როში; მონაცემთა შენახვა და ამოღება; მონა-
ცემთა რეპოზიტორიუმი და კლიენტის პროფი-
ლის შესახებ ინფორმაცია; კომპიუტერული მო-

ნაცემთა ბაზის წვდომის ლიზინგი; ზემოთ 
ჩამოთვლილ ყველა მომსახურებასთან დაკავში-
რებით ინფორმაციის და კონსულტაციების შე-
თავაზება. 
____________________________________________ 
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(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი  
(540) 

 
(591) წითელი, ნარინჯისფერი, ყვითელი 
(531) 26.01.06; 29.01.12 
(511)  
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტო-
გრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამ-
წონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შე-
მოწმების), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწ-
ყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადა-
ცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, 
რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინ-
სტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, 
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამ-
წერი დისკები; კომპაქტდისკები, დივიდი და სხვა 
ციფრული ჩამწერი საშუალებები; მექანიზმები 
აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალა-
როს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორ-
მაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომ-
პიუტერები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა და კომპიუტერული პროგრამები (კომ-
პიუტერის ჩატვირთვადი/ჩაწერილი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა); კომპიუტერის ოპერაციუ-
ლი  პროგრამები, ჩაწერილი; კომპიუტერის აპა-
რატურული საშუალებები და კომპიუტერული 
პროგრამები (ჩაწერილი და/ან ჩატვირთვადი) გა-
დახდების, საბანკო ოპერაციების, საკრედიტო 
ბარათების, სადებეტო ბარათების, გადახდის ბა-
რათების,  ბანკომატების, შენახული თანხების, 
ფულადი სახსრების ელექტრონული გადაგზავ-
ნის სისტემების, ანგარიშების გადახდაზე მონა-
ცემების ელექტრონული დამუშავების და გადაგ-
ზავნის ფულადი სახსრების გადახდის (ფინან-
სური ხარჯების), ტრანზაქციების იდენტიფიკა-
ციის, მარშრუტიზაციის, ელექტრონული გადახ-
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დების, ავტორიზაციასთან და გადახდასთან და-
კავშირებული მომსახურების, თაღლითობის გა-
მოვლენის და კონტროლის, ავარიულ სიტუა-
ციებში აღდგენის და დაშიფვრის/გაშიფვრის გა-
მარტივებისთვის და მართვისთვის; სამეცნიერო 
ხელსაწყოები, აპარატები და იარაღები; ინფორ-
მაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი 
დისკები, ჩამწერი დისკები; მექანიზმები წინას-
წარი გადახდის აპარატებისთვის; სალაროს აპა-
რატები; ინფორმაციის დამუშავებისთვის განკუ-
თვნილი მოწყობილობა; კომპიუტერები, კომპიუ-
ტერის აპარატურული საშუალებები, კომპიუტე-
რის პროგრამული უზრუნველყოფა, პროგრამები 
კომპიუტერებისთვის;  ტელესაკომუნიკაციო  და 
ელექტროაპარატები, ხელსაწყოები და იარაღე-
ბი, კერძოდ, აპარატურა, ხელსაწყოები მონაცე-
მების, რეგისტრაციისთვის, გადაცემისთვის და 
აღწარმოებისთვის, მათ შორის, ხმის და გამო-
სახულების; საბუღალტრო მანქანები; აპარატუ-
რა საფინანსო ანგარიშების თვალის მიდევნები-
სთვის, მართვისთვის და ანალიზისათვის  გლო-
ბალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით;  
კომპიუტერის აპარატურული საშუალებები და 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, 
კერძოდ,  ლოკალური კომპიუტერული ქსელების 
და გლობალური კომპიუტერული ქსელების, შე-
მუშავებისთვის, ტექნიკური მომსახურებისთვის 
და  გამოყენებისთვის; სისტემები მეხსიერების 
ბარათებიდან ინფორმაციის წაკითხვისთვის  და 
სისტემები დამხსომებელი მოწყობილობებიდან 
ინფორმაციის წაკითხვისთვის, კერძოდ, ინტეგ-
რალურ სქემებზე მეხსიერებიდან და  საკრედი-
ტო, საბანკო ბარათების მეხსიერებიდან; ჩატ-
ვირთვადი ელექტრონული პუბლიკაციები; სა-
ბეჭდი აპარატურა, მათ შორის, საბეჭდი აპარა-
ტურა ინფორმაციის დამუშავების სისტემების-
თვის და საფინანსო ტრანზაქციების სისტემები-
სთვის; მაკოდირებელი მოწყობილობები და მა-
დეკოდირებელი მოწყობილობები;  მოდემები; 
კომპიუტერის აპარატურული საშუალებები და 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 
გადახდის ოპერაციების გამარტივებისთვის ელ-
ექტრონული საშუალებების დახმარებით  უკაბე-
ლო ქსელში, გლობალურ კომპიუტერულ ქსელ-
ში და/ან მობილური ტელესაკომუნიკაციო მოწ-
ყობილობების დახმარებით;   კომპიუტერის აპა-
რატურული საშუალებები და პროგრამული უზ-
რუნველყოფა  დაშიფვრისთვის, შიფრის გასა-
ღები, ციფრული სერტიფიკატები, ციფრული 
ხელმოწერები, პროგრამული უზრუნველყოფა 
მონაცემთა უსაფრთხო შენახვისათვის და კლი-
ენტების კონფიდენციალური ინფორმაციის მო-
ძიებისთვის და გადაცემისთვის, რომელსაც იყე-
ნებენ კერძო პირები, საბანკო დაწესებულებები 
და საფინანსო-საკრედიტო დაწესებულებები; 
კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობები და 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც აად-

ვილებს მახლობელი ველის კომუნიკაციების 
(NFC) მოწყობილობების და რადიოსიხშირული 
იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყობილობების იდე-
ნტიფიკაციას და ავთენტიფიკაცაის; კომპიუ-
ტერის აპარატული მოწყობილობები და პროგ-
რამული უზრუნველყოფა, რომელიც შეიცავს 
ელექტრონულ საფულეს, რომელიც ინახავს 
ინფორმაციას მომხმარებლის ანგარიშზე კუპო-
ნების ვაუჩერების, ვაუჩერების კოდების  და ფას-
დაკლებების მიღებისთვის საცალო ვაჭრობისას 
და ერთგულებისთვის ფულადი ანაზღაურების 
მიღებისთვის, რომელიც შეიძლება ჩაირიცხოს 
მათ ანგარიშებზე; ჩატვირთვადი კომპიუტერუ-
ლი პროგრამები და გამოყენებითი პროგრამული 
უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისთვის 
და სხვა ციფრული მოწყობილობებისთვის, 
რომლებიც შეიცავს ელექტრონულ საფულეს, 
რომელიც მომხმარებლებს აძლევს ფასების შე-
დარებაზე ინფორმაციის, პროდუქციის (საქონ-
ლის) მიმოხილვის, სხვა საცალო მოვაჭრეების, 
და ფასდაკლებებზე ინფორმაციის წვდომის შე-
საძლებლობას; პროგრამული დანართები უკონ-
ტაქტო გადახდის ტერმინალებთან გამოყენების-
თვის, რაც სავაჭრო ობიექტებს აძლევს უკონ-
ტაქტო მობილური სავაჭრო ოპერაციების მიღე-
ბის, უკონტაქტო ლოიალურობის პროგრამების, 
კუპონების, ფასდაკლებების, ვაუჩერების და 
სპეციალური შეთავაზებების მიღების შესაძ-
ლებლობას; პროგრამული უზრუნველყოფა, რო-
მელიც სავაჭრო ობიექტებს აძლევს კუპონების, 
ფასდაკლებების, ვაუჩერების და სპეციალური 
შეთავაზებების გადაცემის შესაძლებლობას 
პირდაპირ მომხმარებლების მობილურ სატელე-
კომუნიკაციო მოწყობილობებზე, რომლებიც 
დაკავშირებულია რადიოსიხშირული იდენტი-
ფიკაციის (RFID) მოწყობილობებით ან მახლო-
ბელი ველის კომუნიკაციებით  (NFC); პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, რომელიც სავაჭრო ობი-
ექტებს აძლევს შესაძლებლობას განათავსონ 
სმარტ პლაკატები (განცხადებები) საცალო და 
საბითუმო ვაჭრობის მაღაზიებში, რომლებშიც 
მომხმარებლებს შეუძლიათ შესვლა თავიანთი 
მობილური კავშირგაბმულობის მოწყობილო-
ბებით  კუპონების, ფასდაკლებების, ვაუჩერების, 
და სპეციალური შეთავაზებების მისაღებად, 
რომლებიც მოწოდებულია უკონტაქტო რადიო-
სიხშირული იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყობი-
ლობებით ან მახლობელი ველის კომუნიკაციე-
ბით  (NFC); ინტეგრალური მიკროსქემები მობი-
ლურ ტელეფონებში და  რადიოსიხშირული 
იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყობილობებში ან 
მახლობელი ველის კომუნიკაციების (NFC) მო-
წყობილობებში გამოყენებისთვის; ბარათები მა-
გნიტური კოდით და ბარათები, რომლებიც შეი-
ცავენ ინტეგრალურ სქემებიან ჩიპებს (სმარტ-
ბარათები); უსაფრთხოების კოდირებული ბარა-
თები (კოდირებული ბარათები-საშვები); ნამდვი-
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ლობის დამადასტურებელი კოდირებული ბარა-
თები დაცვის ელემენტებით; საიდენტიფიკაციო 
კოდირებული ბარათები დაცვის ელემენტებით; 
ჰოლოგრამების შემცველი ბარათები (კოდირე-
ბული);  გადახდის ბარათები, საბანკო ბარათე-
ბი, საკრედიტო ბარათები, სადებეტო ბარათები, 
სმარტ ბარათები, ბარათები შენახული თანხით 
სახსრების ჩადებული ლიმიტით, ელექტრონუ-
ლი მონაცემების მატარებელი ბარათები, გადახ-
დის ბარათები და კოდირებული გადახდის ბა-
რათები; საბანკო ბარათები, კერძოდ, საბანკო 
ბარათები მაგნიტური კოდით,  და საბანკო ბა-
რათები, რომლებიც იყენებენ მაგნიტურ დამ-
ხსომებელ მოწყობილობას და მეხსიერებას ინ-
ტეგრალურ სქემებზე; გადახდის ბარათებიდან 
წამკითხავი მოწყობილობები; მაგნიტური კოდი-
რებული ბარათებიდან წამკითხავი  მოწყობი-
ლობები, მაგნიტური წამკითხავი მოწყობილო-
ბები კოდირებული ბარათებისთვის, ელექტრო-
ნული მონაცემების მატარებელი ბარათებიდან 
წამკითხავი მოწყობილობები; დაშიფვრის ელექ-
ტრონული ბლოკები, კომპიუტერის აპარატუ-
რული საშუალებები, კომპიუტერის ტერმინალე-
ბი, კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა, რომლებიც განკუთვნილია საფინანსო 
მომსახურების სფეროში, საბანკო საქმიანობაში 
და  ტელესაკომუნიკაციო დარგში გამოყენების-
თვის;  კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა, რომელიც შემუშავებულია სმარტ-ბა-
რათების ტერმინალებთან და წამკითხავ მოწყო-
ბილობებთან ურთიერთქმედების უზრუნველსა-
ყოფად; ტელეფონებში და კავშირის სხვა საშუა-
ლებებში ჩაშენებული კომპიუტერის მიკროსქე-
მები, ჩიპები; ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილო-
ბები; ნავაჭრის საფასურის გადახდის ტერმინა-
ლები და კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა გარიგებებზე ინფორმაციის, საიდენ-
ტიფიკაციო ინფორმაციის და ფინანსური ინ-
ფორმაციის გადაცემისთვის, ასახვისთვის და 
შენახვისთვის საფინანსო სამსახურებში, საბან-
კო საქმიანობაში და ტელესაკომუნიკაციო და-
რგში გამოყენებისთვის; რადიოსიხშირული 
იდენტიფიკაციის მოწყობილობები (ტრანსპონ-
დერები); ელექტრონული საკონტროლო მოწყო-
ბილობები გადახდის პლასტიკური ბარათების, 
საბანკო ბარათების, საკრედიტო ბარათების, 
სადებეტო ბარათების და გადახდის ბარათების 
ნამდვილობის შემოწმებისათვის; მანქანები, ავ-
ტომატები ნაღდი ფულის გაცემისათვის; კომპი-
უტერების პერიფერიული მოწყობილობები და 
ელექტრონული საქონელი, კერძოდ, კალკულა-
ტორები, ჯიბის ელექტრონული ორგანაიზერე-
ბი, ელექტრონული ბლოკნოტები, ჯიბის დამგე-
გმავები, მობილური ტელეფონები, პლანშეტური 
კომპიუტერები, ციფრული ამომკითხავები და 
პერსონალური ციფრული დამხმარეები (PDAs), 
ავარიული სასიგნალო მოწყობილობები; მაუსის 

ქვესადებები; ხანძარსაწინააღმდეგო აპარატუ-
რა; ნაწილები  და მაერთებელი ელემენტები ზე-
მოთ ჩამოთვლილი ყველა საქონლისთვის.    
 

35 – რეკლამა, ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმი-
ნისტრირება; საოფისე საქმიანობა; კონსულტა-
ციები ბიზნესის სფეროში; ბიზნესის კვლევა; 
კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები; სა-
ქონლის პრეზენტაცია ტელესაკომუნიკაციო სა-
შუალებებზე საცალო ვაჭრობის მიზნებისთვის;  
ფასების შედარების მომსახურება; გამოფენების 
ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნე-
ბისთვის; კონსულტაციები მარკეტინგის სფერო-
ში; ბაზრის შესწავლა; ბარათების მფლობელე-
ბის მყიდველობითი ქცევის თვალის მიდევნება, 
ანალიზი, პროგნოზირება და მასზე ინფორმა-
ციის შემოთავაზება; მესამე პირების  საქონლის 
და მომსახურების რეალიზაციის სტიმულირება, 
ხელშეწყობა წახალისების და შეღავათების სა-
შუალებების შეთავაზების მეშვეობით, რომელ-
თა ფორმირებაც ხდება საკრედიტო, სადებეტო 
და გადახდის ბარათების გამოყენებისას; ლოია-
ლურობის პროგრამების და ბონუსების პროგრა-
მების ადმინისტრირება; დახმარება კომერციუ-
ლი ან სამრეწველო საწარმოების მართვაში და 
დახმარება ბიზნესის მართვაში; კომერციული 
საქმიანობის შეფასება; კონსულტაციები ბიზნე-
სის მართვის საკითხებთან დაკავშირებით; 
კვლევები მარკეტინგის სფეროში; სტატისტიკუ-
რი ინფორმაცია (საქმიანი); ანგარიშების ამონა-
წერების მომზადება; საბუღალტრო წიგნების 
წარმოება (საბუღალტრო აღრიცხვა); კვლევები 
ბიზნესის სფეროში; მომსახურება საზოგადოებ-
რივი ურთიერთობების სფეროში; სარეკლამო 
ტექსტების გამოქვეყნება; სარეკლამო ფურცლე-
ბის, ბროშურების გამოშვება, გამოცემა; საცა-
ლო ვაჭრობის მომსახურება, შემოთავაზებული 
ტელეკომუნიკაციების მობილური საშუალებე-
ბის მეშვეობით საკრედიტო ბარათების და სა-
დებეტო ბარათების შეთავაზებასთან დაკავში-
რებით; საცალო ვაჭრობის მომსახურება, შემო-
თავაზებული ონლაინურ რეჟიმში ქსელების ან 
სხვა ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით 
ელექტრონულ-გაციფრული ინფორმაციის გა-
მოყენებით საკრედიტო ბარათების და სადებეტო 
ბარათების შეთავაზებასთან დაკავშირებით; კო-
მპიუტერის მონაცემთა ბაზების მართვა; მესამე 
პირების კონცერტების და კულტურული ღონის-
ძიებების რეკლამირება/წინ წაწევა, გამოფე-
ნების/ექსპოზიციების ორგანიზება კომერციუ-
ლი ან სარეკლამო მიზნებით; ტრანსპორტირე-
ბის, მოგზაურობის, სასტუმროების, დროებითი 
საცხოვრებელი ბინების, კვების პროდუქტების 
და მზა კერძების, სპორტის, გართობების და 
ღირსშესანიშნაობების დათვალიერების, ტუ-
რისტული სააგენტოების და ტარიფების, გან-
რიგთან, გადაზიდვის ხერხებთან, მოგზაურობის 
ორგანიზებასთან დაკავშირებული ინფორმაცი-
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ის რეკლამა; ინფორმაციის შეთავაზება, რომე-
ლიც დაკავშირებულია საქონლის და მომსახუ-
რების  შეძენასთან ონლაინურ რეჟიმში  ინტერ-
ნეტის და სხვა  კომპიუტერული ქსელების  მეშ-
ვეობით; საფინანსო ანგარიშგების მართვა; ზე-
მოთ ჩამოთვლილ ყველა მომსახურებასთან და-
კავშირებით ინფორმაციის და კონსულტაციების 
შეთავაზება. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა; ფინა-
ნსური კონსულტაციები; ფინანსური ინფორმა-
ცია; საფინანსო მომსახურება, კერძოდ, საბანკო 
მომსახურება, საკრედიტო ბარათების მომსახუ-
რება, სადებეტო ბარათების მომსახურება, გა-
დახდის/ანგარიშსწორების ბარათების მომსახუ-
რება, ლიმიტირებული სახსრების მქონე წინას-
წარი გადახდის ბარათების მომსახურება, ელექ-
ტრონული საკრედიტო და სადებეტო ტრანზაქ-
ციები, გადახდებთან და გადახდაზე ანგარიშე-
ბის წარდგენასთან დაკავშირებული მომსახურე-
ბა,  ფულადი სახსრების გაცემა, ჩეკების ნამდვი-
ლობის დადგენა, ჩეკების განაღდება, დეპოზი-
ტებთან წვდომის შეთავაზება და ბანკომატების 
მომსახურება, ტრანზაქციების ავტორიზაციის 
და ანგარიშსწორების მომსახურება, ტრანზაქ-
ციების შეჯერება, ფულადი სახსრების მართვა, 
კონსოლიდირებული ფონდების  საანგარიშსწო-
რებო მომსახურება, კონსოლიდირებული სადა-
ვო საკითხების დამუშავება, საინფორმაციო მო-
მსახურება მონაცემთა საცავებთან/ბანკებთან,  
კლიენტების პროფაილებთან და მათთან შეერ-
თებასთან, წვდომასთან, დავების ლიკვიდაციას-
თან/მოგვარებასთან დაკავშირებით და მომსახუ-
რება კაპიტალის გადაადგილებაზე გადახდის 
ბარათების სფეროში; ელექტრონული გადახდე-
ბის დამუშავებასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება, საგადასახადო ტრანზაქციების ნამდვი-
ლობის შემოწმებასთან და კონტროლთან დაკავ-
შირებული მომსახურება, ფულადი სახსრების 
გადაადგილების მომსახურება, კერძოდ, უსაფრ-
თხო ელექტრონული ტრანზაქციები/ოპერაციე-
ბი ფულადი სახსრებით და ფულადი სახსრების 
ელექტრონული გადაგზავნა საზოგადოებრივი 
კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით ელექ-
ტრონული ვაჭრობის, ფულადი სახსრების ელექ-
ტრონული გადაადგილების გამარტივებისთვის; 
ფინანსური ინფორმაციის შეთავაზება, კერძოდ, 
საკრედიტო და სადებეტო ბარათებზე მონაცემე-
ბის და ანგარიშების, ფულადი სახსრების ელ-
ექტრონული გადარიცხვა და ვალუტის გადაც-
ვლის მომსახურება, მესამე პირებისთვის რისკე-
ბის ფინანსური შეფასების და მართვის მომსა-
ხურება სამომხმარებლო კრედიტების სფეროში; 
ფინანსური ინფორმაციის გავრცელება  გლობა-
ლური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით, კომ-
პიუტერით შემოთავაზებული ფინანსური ინ-
ფორმაცია უსაფრთხო საინფორმაციო კომპიუ-

ტერული ქსელის  მეშვეობით და ზემოთ მი-
თითებულ ყველა მომსახურებასთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები; ფინანსური მომსახურე-
ბა საცალო ვაჭრობის მომსახურების  მხარდაჭე-
რისათვის, რომელიც შემოთავაზებულია კავში-
რის მობილური საშუალებების მეშვეობით, კერ-
ძოდ, გადახდა უსადენო მოწყობილობების მეშ-
ვეობით; საცალო ვაჭრობის მომსახურების 
მხარდაჭერისათვის ფინანსური მომსახურების 
შეთავაზება ონლაინურ რეჟიმში ელექტრონული 
ქსელების მეშვეობით; ფინანსური ანალიზი და 
კონსულტაციები; საბანკო და საკრედიტო მომ-
სახურება; საკრედიტო ბარათების, სადებეტო 
ბარათების, ანგარიშსწორების ბარათების და 
ლიმიტირებული სახსრების მქონე წინასწარი 
გადახდის ბარათების მომსახურება; ჩეკების ნა-
მდვილობის შემოწმება; ფინანსური ტრანზაქცი-
ების დამუშავება, გაფორმება როგორც ონლაი-
ნურ რეჟიმში მონაცემთა კომპიუტერული ბაზე-
ბის ან ტელესაკომუნიკაციური საშუალებების 
მეშვეობით, ისე  გაყიდვის ადგილებზე; ტექნო-
ლოგიური სამსახურები (დოკუმენტების  დამუ-
შავება/გაფორმება) ფინანსური ტრანზაქციები-
სათვის, რომლებსაც ახორციელებენ ბარათების 
მფლობელები  ბანკომატების მეშვეობით; ბარა-
თების მფლობელისათვის  ბალანსზე, ფულის  
შეტანა-გამოტანაზე დაწვრილებითი ინფორმა-
ციის შეთავაზება ბანკომატების მეშვეობით;  
ფინანსური ანგარიშსწორების და ფინანსური 
ავტორიზაციის მომსახურება ფინანსური გადახ-
დების ოპერაციებთან, ტრანზაქციებთან დაკავ-
შირებით; დაზღვევა მოგზაურობის, მგზავრობის 
დროს; სამგზავრო ჩეკების და ვაუჩერების გაცე-
მა და განაღდება; გადამხდელების ავთენტიფი-
კაცია; ფინანსური ინფორმაციის შემოწმება; ფი-
ნანსური ჩანაწერების ტექნიკური მხარდაჭერა; 
შორეული (დისტანციური) გადახდების მომსა-
ხურება; ფულადი სახსრების ჩადებული ლიმი-
ტით შენახული სახსრების მქონე ელექტრონუ-
ლი გადახდის სისტემების (საფულეების)  მომ-
სახურება,  ელექტრონული გადახდების მომსა-
ხურება და ტრანზაქციების ავტორიზაციის და 
დაფარვის მომსახურება; სადებეტო და საკრედი-
ტო მომსახურების შეთავაზება რადიოსიხშირუ-
ლი საიდენტიფიკაციო მოწყობილობების (ტრან-
სპონდერების) დახმარებით; სადებეტო და საკ-
რედიტო მომსახურების შეთავაზება კავშირგაბ-
მულობის და ტელესაკომუნიკაციო მოწყობი-
ლობების დახმარებით; საცალო ვაჭრობის მომ-
სახურების მხარდაჭერისთვის ფინანსური მომ-
სახურების შეთავაზება  მობილური  ტელესაკო-
მუნიკაციო საშუალებების, მათ შორის, უსადე-
ნო  მოწყობილობების მეშვეობით; სადებეტო და 
საკრედიტო ტრანზაქციების დამუშავება ტელე-
ფონით და ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილო-
ბების მეშვეობით;   საცალო ვაჭრობის მომსახუ-
რების მხარდაჭერისათვის ფინანსური მომსახუ-
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რების შეთავაზება ონლაინურ რეჟიმში ქსელე-
ბის ან სხვა ელექტრონული საშუალებების მეშ-
ვეობით, რომლებიც იყენებენ ინფორმაციას ელ-
ექტრონულ-გაციფრულ ფორმაში; ვალუტის გა-
დაცვლის მომსახურება, კერძოდ, ვალუტის, მათ 
შორის, ელექტრონული ფულადი სახსრების 
უსაფრთხო გადაცვალა კომპიუტერული ქსელე-
ბის საშუალებით, რომლებიც ხელმისაწვდომია 
სმარტ  ბარათებით; ვებ-საიტის მეშვეობით ანგა-
რიშების გადახდის მომსახურების შეთავაზება; 
ელექტრონული საბანკო მომსახურება გლობა-
ლური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით, ელ-
ექტრონული მობილური საბანკო მომსახურება, 
ელექტრონული გადახდის მომსახურება, რომე- 
ლიც მოიცავს ანგარიშის გადახდის მონაცემე-
ბის დამუშავებას და გადაცემას; საინფორმაციო 
ცენტრის ფინანსური სერვისები; ბანკთშორისი 
გადაცემის მომსახურება, კერძოდ, ბანკიდან ბან-
კში ფულის პირდაპირი ელექტრონული ტრანს-
ფერები და საბანკო ანგარიშზე ინფორმაციის 
შეთავაზება ტელეფონით; დისტანციური საბან-
კო მომსახურება; ფინანსური მომსახურების  შე-
თავაზება ტელეფონით ან გლობალური კომპიუ-
ტერული ქსელის ან ინტერნეტის მეშვეობით; 
ფინანსური მომსახურება, კერძოდ, უკონტაქტო 
მობილური გადახდების უზრუნველყოფა საცა-
ლო ვაჭრობის, ონლაინ ვაჭრობის და საბითუმო 
ვაჭრობის ადგილებზე; ფინანსური მომსახურე-
ბა, კერძოდ, ღრუბლოვანი ელექტრონული საფუ-
ლის უზრუნველყოფა, რომელიც ინახავს ინ-
ფორმაციას კლიენტის ანგარიშზე, საცალო ვაჭ-
რობის მაღაზიებში კუპონების, ვაუჩერების, ვაუ-
ჩერების კოდების და ფასდაკლების  წვდომი-
სათვის და ერთგულების ბარათების ან ფულად-
საკრედიტო ანაზღაურების მისაღებად, რომე-
ლიც შეიძლება ჩარიცხულ იქნეს  მათ ანგარი-
შებზე ნაღდი ფულის დაბრუნების სისტემის მეშ-
ვეობით; მომსახურება უძრავი ქონების სფერო-
ში; უძრავი ქონების შეფასება; უძრავ ქონებაში 
ინვესტიციების მართვა; უძრავ ქონებაში ინვეს-
ტირების სფეროში მომსახურება; უძრავი ქონე-
ბის დაზღვევა; დაზღვევა ქონების/საკუთრების 
მფლობელებისათვის; ქონების და საკუთრების 
დაზღვევასთან დაკავშირებული მომსახურება; 
ფინანსირება უძრავი ქონების სფეროში; უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციებისას 
საბროკერო მომსახურება/შუამავლობა; უძრავი 
ქონების შეფასება; უძრავი ქონების სააგენტოე-
ბის მომსახურება; უძრავი ქონების ღირებულე-
ბის განსაზღვრა; უძრავი ქონების მართვა; უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული ფინანსური ოპერა-
ციების მართვა; იპოთეკური კრედიტების, და უძ-
რავი ქონების დაგირავებით სესხების შეთავა-
ზება; უძრავი ქონების მშენებლობასთან დაკავ-
შირებული ფინანსური მომსახურება; ფინანსუ-
რი საბროკერო მომსახურება უძრავი ქონების 
სფეროში; ფინანსური მომსახურება, რომელიც 

დაკავშირებულია  უძრავ ქონებასთან, შენობებ-
თან და ნაგებობებთან; უძრავი ქონების შეძენი-
სას შეთავაზებული ფინანსური მომსახურება;  
უძრავი ქონების დაგირავების საფუძველზე საკ-
რედიტო ხელშეკრულებების და სესხებთან და-
კავშირებული შეთანხმებების  მომზადება, შედ-
გენა; უძრავი ქონების ერთობლივი მფლობელო-
ბის მომზადება, შედგენა; უძრავი ქონების შეს-
ყიდვისთვის ფინანსური უზრუნველყოფის ორ-
განიზება; დახმარება უძრავი ქონების შეძენისას 
და უძრავ ქონებაში კაპიტალდაბანდებებისას; 
უძრავ ქონებაში კაპიტალდაბანდება; კომერციუ-
ლი მიზნებისთვის გამოყენებული ქონების სფე-
როში  ინვესტირება; საკუთრების, უძრავი ქონე-
ბის ყიდვასთან დაკავშირებული ფინანსური მო-
მსახურება; საკუთრების  გაყიდვასთან დაკავში-
რებული ფინანსური მომსახურება; სრულ სა-
კუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფინან-
სური შეფასება; იჯარით აღებული საკუთრების 
ფინანსური შეფასება; უძრავი ქონების იჯარით 
აღების, იჯარით გაცემის ორგანიზება; უძრავი 
ქონების იჯარით აღებასთან/გაცემასთან დაკავ-
შირებული შეთანხმებების მომზადება, შედგენა; 
საკუთრების ლიზინგი, უძრავი ქონების ლი-
ზინგი; სრულ საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ლიზინგი; უძრავ ქონებასთან დაკავში-
რებულ ოპერაციების მართვის მომსახურება; 
ქონების ღირებულების  შეფასება, განსაზღვრა;  
უძრავი ქონების ობიექტების, საკუთრების პორ-
ტფელის მართვა; ქონების მართვა; უძრავი ქონე-
ბის ფლობასთან დაკავშირებული კონსულტა-
ციები და რეკომენდაციები; უძრავი ქონების ღი-
რებულების შეფასება/განსაზღვრასთან დაკავ-
შირებული კონსულტაციები და რეკომენდაციე-
ბი; კონსულტაციები და რეკომენდაციები კორ-
პორაციული უძრავი ქონების სფეროში;  უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული კომპიუტერიზებუ-
ლი მომსახურება; უძრავ  ქონებასთან დაკავში-
რებული საკონსულტაციო მომსახურება; უძრავ 
ქონებასთან  დაკავშირებული ინფორმაციის შე-
თავაზება; უძრავი ქონების ბაზართან დაკავში-
რებული ინფორმაციის შეთავაზება; უძრავი ქო-
ნების შეძენასთან დაკავშირებული კვლევები; 
უძრავი ქონების შერჩევასთან დაკავშირებული 
კვლევები; საკრედიტო (იპოთეკური) დაფინანსე-
ბა და აქტივების სეკიურიტიზაცია; საგადასახა-
დო, ვალდებულებების შესრულებასთან, საბან-
კო მომსახურებასთან, საკრედიტო ბარათებთან, 
სადებეტო ბარათებთან და გადახდის ბარათებ-
თან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსა-
ხურება; ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მომსახურე-
ბასთან დაკავშირებით ინფორმაციის და კონ-
სულტაციების შეთავაზება. 
 

38 – ტელეკომუნიკაციები; მობილური/ფიჭური 
ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება; ტელესაკო-
მუნიკაციო მომსახურება ინტერნეტის საფუძ-
ველზე; მონაცემების გადაცემასთან დაკავშირე-
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ბული მომსახურება; ელექტრომონაცემების გა-
დაცემა მონაცემთა დისტანციური დამუშავების 
გლობალური ქსელის, მათ შორის, ინტერნეტის 
მეშვეობით; მონაცემთა ბანკიდან ინფორმაციის 
გადაცემასთან, შემოთავაზებასთან ან ასახვას-
თან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც 
ინახება კომპიუტერის მეხსიერებაში, ან ინტერ-
ნეტის მეშვეობით საფინანსო მომსახურების 
სფეროში; მონაცემთა გადაცემა ელექტრონული 
გამოსახულებების გამოყენების მეშვეობით, რო-
მელთა დამუშავებაც ხდება მობილური ტელე-
ფონით; ელექტრონული ფოსტა, შეტყობინებე-
ბის გაგზავნა და მიღება; ტელე, რადიო და ინ-
ტერნეტ  მაუწყებლობა; უსაფრთხო კომპიუტი-
ზირებულ საინფორმაციო ქსელთან მრავალმომ-
ხმარებლიანი წვდომის შეთავაზება საფინანსო 
მომსახურების სფეროში  ინფორმაციის ერთობ-
ლიობის/რიგის გადაცემისთვის და გავრცელე-
ბისთვის; სატელეფონო ზარების წინასწარ გა-
დახდის ბარათების მომსახურება; ზემოთ ჩამო-
თვლილ ყველა მომსახურებასთან დაკავშირე-
ბით ინფორმაციის და კონსულტაციების შეთა-
ვაზება. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მათთან დაკავშირებული კვლევები და 
დიზაინი; სამრეწველო ანალიზი და კვლევები; 
კომპიუტერის აპარატურული საშუალებების და 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის 
დიზაინი და შემუშავება; მონაცემების და დოკუ-
მენტების გადატანა ფიზიკური მატარებლებიდან 
ელექტრონულ მატარებლებზე;   კონსულტაციე-
ბი კომპიუტერის აპარატურული საშუალებების 
და კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყო-
ფის სფეროში; პროგრამირება; კომპიუტერული 
სისტემების, მონაცემთა ბაზების და დანართე-
ბის მართვის საკითხებში მხარდაჭერა და კონ-
სულტაციები; დროებით სარგებლობაში არაჩა-
ტვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის და 
დანართების შეთავაზება მახლობელი ველის 
კომუნიკაციების (NFC) მოწყობილობების ავთენ-
ტიფიკაციის და ციფრული მანდატების მართ-
ვისთვის, ლოკალიზაციისთვის, გააქტიურების-
თვის და გაუქმებისთვის; მობილური ციფრული 
მოწყობილობებისთვის კომპიუტერის აპარატუ-
ლი მოწყობილობების და გამოყენებითი პროგ-
რამული უზრუნველყოფის დაპროექტება, შემუ-
შავება, მომსახურება და განახლება; მობილური 
ტელეფონებისთვის და სხვა ციფრული მოწყო-
ბილობებისთვის ჩატვირთვადი კომპიუტერული 
პროგრამების და გამოყენებითი პროგრამული 
უზრუნველყოფის დაპროექტება, შემუშავება, 
მომსახურება და განახლება, რომლებიც მომხმა-
რებლებს აძლევს კუპონების, ვაუჩერების, ვაუჩე-
რების კოდების, ფასდაკლებაზე ინფორმაციის, 
ფასების შედარებაზე ინფორმაციის, პროდუქცი-
ის მიმოხილვის, მესამე პირების საცალო ვაჭ-
რობის ვებ-საიტების წვდომის შესაძლებლობას; 

ჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგრამების და 
გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის 
დაპროექტება,  შემუშავება, მომსახურება და გა-
ნახლება, რომლებიც მომხმარებლებს აძლევს 
სტიმულირებაზე წინადადებების წვდომის და 
ფულადი ბონუსების მიღების შესაძლებლობას, 
რომლებიც შეიძლება ჩაირიცხოს მათ ანგარი-
შებზე ნაღდი ფულის დაბრუნების სისტემის 
მეშვეობით; გამოყენებითი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის პროვაიდერის (ASP) პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ვაუჩერების, კუპონების, 
ვაუჩერების კოდების, სპეციალური წინადადებე-
ბის, საქონელზე ინფორმაციის, ფასებზე ინფორ-
მაციის, ვებ-საიტებზე მითითებების მიღებისთ-
ვის, გადაცემისთვის და ასახვისთვის და საქონ-
ლის და მომსახურების შეძენისთვის მონაცემე-
ბის მიღებისთვის და გადაცემისთვის; დანართე-
ბის მომწოდებლის მიერ შემოთავაზებული პრო-
გრამული უზრუნველყოფა მომხმარებლებისთ-
ვის მესამე პირების საქონელზე და მომსახუ-
რებაზე ფასდაკლებების, ვაუჩერების და სპეცია-
ლური წინადადებების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდებისათვის; დანართების პროვაიდერის 
მომსახურება, რომელიც ეხება სოციალური ქსე-
ლების პროგრამულ უზრუნველყოფას; გრაფი-
კული დიზაინი ინტერნეტში ვებ-გვერდების  კო-
მპილაციისთვის; კომპიუტერის აპარატურულ 
საშუალებებთან და კომპიუტერის პროგრამულ 
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ინფორ-
მაცია, მოწოდებული ონლაინურ რეჟიმში გლო-
ბალური კომპიუტერული ქსელიდან ან ინტერ-
ნეტიდან; ვებ-საიტების შექმნა და ტექნიკური მო-
მსახურება/მხარდაჭერა; მესამე პირებისთვის 
ვებ-საიტების ჰოსტინგი; ვებ-გვერდების შექმნა; 
მერჩენდაიზერული (საბითუმო ვაჭრობა), სავაჭ-
რო ფირმების ვებ-საიტების დიზაინი, შექმნა და 
ჰოსტინგი;  ანგარიშების გადახდის ვებ-საიტე-
ბის დიზაინი, შექმნა და ჰოსტინგი;  კომპიუ-
ტერთან  და ინტერნეტთან დაკავშირებული მომ-
სახურება, კერძოდ, ონლაინური მონაცემთა ბა-
ზების შეთავაზება გლობალური კომპიუტერუ-
ლი ქსელის მეშვეობით  ნამდვილობის იდენ-
ტიფიკაციის და კონტროლის სფეროში; საფი-
ნანსო ინფორმაციის მონაცემების დაშიფვ-
რა/კოდირება და გაშიფვრა/დეკოდირება; ციფ-
რული ხელმოწერის ავთენტიფიკაციის სამსა-
ხური მესამე პირების ავთენტიფიკაციისთვის, 
კერძოდ, მონაცემთა დაშიფვრა და მონაცემთა 
მთლიანობა; მესამე პირებისთვის დაციფრული 
და ციფრულად ხელმოწერილი და ავთენტიფი-
ცირებული მონაცემების მიწოდება  დოკუმენტე-
ბის ავთენტიფიკაციის სფეროში გამოყენების-
თვის ციფრული სერტიფიკატების შესამოწმებ-
ლად და შესაფასებლად; ციფრული სერტიფიკა-
ტის შემოწმება, ავთენტიფიკაცია, გაცემა, გავ-
რცელება და მართვა; ტექნიკური კონსულტა-
ციები კომპიუტერული პროგრამირების, საფი-
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ნანსო კომპიუტერული ქსელების, მონაცემთა 
დამუშავების, უსაფრთხო კავშირის, მონაცემთა 
დაშიფვრის/კოდირების და გაშიფვრის/დეკოდი-
რების და ლოკალური ქსელების უსაფრთხოების 
სფეროში; გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლის მეშვეობით  ინფორმაციის გავრცელება 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის, 
კომპიუტერის აპარატურული საშუალებების, 
საფინანსო კომპიუტერული ქსელების  და ლო-
კალური ქსელების სფეროში; მომსახურება 
მონაცემთა დამუშავების და შემოწმების სფე-
როში; მონაცემთა შენახვა და ამოღება; მონა-
ცემთა რეპოზიტორიუმი და კლიენტის პროფი-
ლის შესახებ ინფორმაცია; კომპიუტერული მო-
ნაცემთა ბაზის წვდომის ლიზინგი; ზემოთ 
ჩამოთვლილ ყველა მომსახურებასთან დაკავში-
რებით ინფორმაციის და კონსულტაციების შე-
თავაზება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94353 A 
(210) AM 94353 
(220) 2017 09 29 
(731) მასტერკარდ ინტერნეშენელ  

ინკორპორეიტიდ 
2000 პერჩეიზ სტრიტ, პერჩეიზ., 
ნიუ-იორკი, 10577, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი  
(540) 

 
(591) წითელი, ნარინჯისფერი, ყვითელი, შავი 
(531) 26.01.06; 27.05.05; 29.01.13 
(511)  
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტო-
გრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამ-
წონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შე-
მოწმების), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწ-
ყოები და ინსტრუმენტები; ელექტრობის გადა-
ცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, 
რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინ-
სტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, 
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამ-
წერი დისკები; კომპაქტდისკები, დივიდი და სხვა 
ციფრული ჩამწერი საშუალებები; მექანიზმები 
აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალა-
როს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორ-
მაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომ-
პიუტერები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-

ველყოფა და კომპიუტერული პროგრამები (კომ-
პიუტერის ჩატვირთვადი/ჩაწერილი პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა); კომპიუტერის ოპერაციუ-
ლი  პროგრამები, ჩაწერილი; კომპიუტერის აპა-
რატურული საშუალებები და კომპიუტერული 
პროგრამები (ჩაწერილი და/ან ჩატვირთვადი) გა-
დახდების, საბანკო ოპერაციების, საკრედიტო 
ბარათების, სადებეტო ბარათების, გადახდის ბა-
რათების,  ბანკომატების, შენახული თანხების, 
ფულადი სახსრების ელექტრონული გადაგზავ-
ნის სისტემების, ანგარიშების გადახდაზე მონა-
ცემების ელექტრონული დამუშავების და გადაგ-
ზავნის ფულადი სახსრების გადახდის (ფინან-
სური ხარჯების), ტრანზაქციების იდენტიფიკა-
ციის, მარშრუტიზაციის, ელექტრონული გადახ-
დების, ავტორიზაციასთან და გადახდასთან და-
კავშირებული მომსახურების, თაღლითობის გა-
მოვლენის და კონტროლის, ავარიულ სიტუა-
ციებში აღდგენის და დაშიფვრის/გაშიფვრის გა-
მარტივებისთვის და მართვისთვის; სამეცნიერო 
ხელსაწყოები, აპარატები და იარაღები; ინფორ-
მაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი 
დისკები, ჩამწერი დისკები; მექანიზმები წინას-
წარი გადახდის აპარატებისთვის; სალაროს აპა-
რატები; ინფორმაციის დამუშავებისთვის განკუ-
თვნილი მოწყობილობა; კომპიუტერები, კომპიუ-
ტერის აპარატურული საშუალებები, კომპიუტე-
რის პროგრამული უზრუნველყოფა, პროგრამები 
კომპიუტერებისთვის;  ტელესაკომუნიკაციო  და 
ელექტროაპარატები, ხელსაწყოები და იარაღე-
ბი, კერძოდ, აპარატურა, ხელსაწყოები მონაცე-
მების, რეგისტრაციისთვის, გადაცემისთვის და 
აღწარმოებისთვის, მათ შორის, ხმის და გამო-
სახულების; საბუღალტრო მანქანები; აპარატუ-
რა საფინანსო ანგარიშების თვალის მიდევნები-
სთვის, მართვისთვის და ანალიზისათვის  გლო-
ბალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით;  
კომპიუტერის აპარატურული საშუალებები და 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, 
კერძოდ,  ლოკალური კომპიუტერული ქსელების 
და გლობალური კომპიუტერული ქსელების, შე-
მუშავებისთვის, ტექნიკური მომსახურებისთვის 
და  გამოყენებისთვის; სისტემები მეხსიერების 
ბარათებიდან ინფორმაციის წაკითხვისთვის  და 
სისტემები დამხსომებელი მოწყობილობებიდან 
ინფორმაციის წაკითხვისთვის, კერძოდ, ინტეგ-
რალურ სქემებზე მეხსიერებიდან და  საკრედი-
ტო, საბანკო ბარათების მეხსიერებიდან; ჩატ-
ვირთვადი ელექტრონული პუბლიკაციები; სა-
ბეჭდი აპარატურა, მათ შორის, საბეჭდი აპარა-
ტურა ინფორმაციის დამუშავების სისტემების-
თვის და საფინანსო ტრანზაქციების სისტემები-
სთვის; მაკოდირებელი მოწყობილობები და მა-
დეკოდირებელი მოწყობილობები;  მოდემები; 
კომპიუტერის აპარატურული საშუალებები და 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 
გადახდის ოპერაციების გამარტივებისთვის ელ-
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ექტრონული საშუალებების დახმარებით  უკაბე-
ლო ქსელში, გლობალურ კომპიუტერულ ქსელ-
ში და/ან მობილური ტელესაკომუნიკაციო მოწ-
ყობილობების დახმარებით;   კომპიუტერის აპა-
რატურული საშუალებები და პროგრამული უზ-
რუნველყოფა  დაშიფვრისთვის, შიფრის გასა-
ღები, ციფრული სერტიფიკატები, ციფრული 
ხელმოწერები, პროგრამული უზრუნველყოფა 
მონაცემთა უსაფრთხო შენახვისათვის და კლი-
ენტების კონფიდენციალური ინფორმაციის მო-
ძიებისთვის და გადაცემისთვის, რომელსაც იყე-
ნებენ კერძო პირები, საბანკო დაწესებულებები 
და საფინანსო-საკრედიტო დაწესებულებები; 
კომპიუტერის აპარატული მოწყობილობები და 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც აად-
ვილებს მახლობელი ველის კომუნიკაციების 
(NFC) მოწყობილობების და რადიოსიხშირული 
იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყობილობების იდე-
ნტიფიკაციას და ავთენტიფიკაცაის; კომპიუ-
ტერის აპარატული მოწყობილობები და პროგ-
რამული უზრუნველყოფა, რომელიც შეიცავს 
ელექტრონულ საფულეს, რომელიც ინახავს 
ინფორმაციას მომხმარებლის ანგარიშზე კუპო-
ნების ვაუჩერების, ვაუჩერების კოდების  და ფას-
დაკლებების მიღებისთვის საცალო ვაჭრობისას 
და ერთგულებისთვის ფულადი ანაზღაურების 
მიღებისთვის, რომელიც შეიძლება ჩაირიცხოს 
მათ ანგარიშებზე; ჩატვირთვადი კომპიუტერუ-
ლი პროგრამები და გამოყენებითი პროგრამული 
უზრუნველყოფა მობილური ტელეფონებისთვის 
და სხვა ციფრული მოწყობილობებისთვის, 
რომლებიც შეიცავს ელექტრონულ საფულეს, 
რომელიც მომხმარებლებს აძლევს ფასების შე-
დარებაზე ინფორმაციის, პროდუქციის (საქონ-
ლის) მიმოხილვის, სხვა საცალო მოვაჭრეების, 
და ფასდაკლებებზე ინფორმაციის წვდომის შე-
საძლებლობას; პროგრამული დანართები უკონ-
ტაქტო გადახდის ტერმინალებთან გამოყენების-
თვის, რაც სავაჭრო ობიექტებს აძლევს უკონ-
ტაქტო მობილური სავაჭრო ოპერაციების მიღე-
ბის, უკონტაქტო ლოიალურობის პროგრამების, 
კუპონების, ფასდაკლებების, ვაუჩერების და 
სპეციალური შეთავაზებების მიღების შესაძ-
ლებლობას; პროგრამული უზრუნველყოფა, რო-
მელიც სავაჭრო ობიექტებს აძლევს კუპონების, 
ფასდაკლებების, ვაუჩერების და სპეციალური 
შეთავაზებების გადაცემის შესაძლებლობას 
პირდაპირ მომხმარებლების მობილურ სატელე-
კომუნიკაციო მოწყობილობებზე, რომლებიც 
დაკავშირებულია რადიოსიხშირული იდენტი-
ფიკაციის (RFID) მოწყობილობებით ან მახლო-
ბელი ველის კომუნიკაციებით  (NFC); პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, რომელიც სავაჭრო ობი-
ექტებს აძლევს შესაძლებლობას განათავსონ 
სმარტ პლაკატები (განცხადებები) საცალო და 
საბითუმო ვაჭრობის მაღაზიებში, რომლებშიც 
მომხმარებლებს შეუძლიათ შესვლა თავიანთი 

მობილური კავშირგაბმულობის მოწყობილო-
ბებით  კუპონების, ფასდაკლებების, ვაუჩერების, 
და სპეციალური შეთავაზებების მისაღებად, 
რომლებიც მოწოდებულია უკონტაქტო რადიო-
სიხშირული იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყობი-
ლობებით ან მახლობელი ველის კომუნიკაციე-
ბით  (NFC); ინტეგრალური მიკროსქემები მობი-
ლურ ტელეფონებში და  რადიოსიხშირული 
იდენტიფიკაციის (RFID) მოწყობილობებში ან 
მახლობელი ველის კომუნიკაციების (NFC) მო-
წყობილობებში გამოყენებისთვის; ბარათები მა-
გნიტური კოდით და ბარათები, რომლებიც შეი-
ცავენ ინტეგრალურ სქემებიან ჩიპებს (სმარტ-
ბარათები); უსაფრთხოების კოდირებული ბარა-
თები (კოდირებული ბარათები-საშვები); ნამდვი-
ლობის დამადასტურებელი კოდირებული ბარა-
თები დაცვის ელემენტებით; საიდენტიფიკაციო 
კოდირებული ბარათები დაცვის ელემენტებით; 
ჰოლოგრამების შემცველი ბარათები (კოდირე-
ბული);  გადახდის ბარათები, საბანკო ბარათე-
ბი, საკრედიტო ბარათები, სადებეტო ბარათები, 
სმარტ ბარათები, ბარათები შენახული თანხით 
სახსრების ჩადებული ლიმიტით, ელექტრონუ-
ლი მონაცემების მატარებელი ბარათები, გადახ-
დის ბარათები და კოდირებული გადახდის ბა-
რათები; საბანკო ბარათები, კერძოდ, საბანკო 
ბარათები მაგნიტური კოდით,  და საბანკო ბა-
რათები, რომლებიც იყენებენ მაგნიტურ დამ-
ხსომებელ მოწყობილობას და მეხსიერებას ინ-
ტეგრალურ სქემებზე; გადახდის ბარათებიდან 
წამკითხავი მოწყობილობები; მაგნიტური კოდი-
რებული ბარათებიდან წამკითხავი  მოწყობი-
ლობები, მაგნიტური წამკითხავი მოწყობილო-
ბები კოდირებული ბარათებისთვის, ელექტრო-
ნული მონაცემების მატარებელი ბარათებიდან 
წამკითხავი მოწყობილობები; დაშიფვრის ელექ-
ტრონული ბლოკები, კომპიუტერის აპარატუ-
რული საშუალებები, კომპიუტერის ტერმინალე-
ბი, კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა, რომლებიც განკუთვნილია საფინანსო 
მომსახურების სფეროში, საბანკო საქმიანობაში 
და  ტელესაკომუნიკაციო დარგში გამოყენების-
თვის;  კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა, რომელიც შემუშავებულია სმარტ-ბა-
რათების ტერმინალებთან და წამკითხავ მოწყო-
ბილობებთან ურთიერთქმედების უზრუნველსა-
ყოფად; ტელეფონებში და კავშირის სხვა საშუა-
ლებებში ჩაშენებული კომპიუტერის მიკროსქე-
მები, ჩიპები; ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილო-
ბები; ნავაჭრის საფასურის გადახდის ტერმინა-
ლები და კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა გარიგებებზე ინფორმაციის, საიდენ-
ტიფიკაციო ინფორმაციის და ფინანსური ინ-
ფორმაციის გადაცემისთვის, ასახვისთვის და 
შენახვისთვის საფინანსო სამსახურებში, საბან-
კო საქმიანობაში და ტელესაკომუნიკაციო და-
რგში გამოყენებისთვის; რადიოსიხშირული 
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იდენტიფიკაციის მოწყობილობები (ტრანსპონ-
დერები); ელექტრონული საკონტროლო მოწყო-
ბილობები გადახდის პლასტიკური ბარათების, 
საბანკო ბარათების, საკრედიტო ბარათების, 
სადებეტო ბარათების და გადახდის ბარათების 
ნამდვილობის შემოწმებისათვის; მანქანები, ავ-
ტომატები ნაღდი ფულის გაცემისათვის; კომპი-
უტერების პერიფერიული მოწყობილობები და 
ელექტრონული საქონელი, კერძოდ, კალკულა-
ტორები, ჯიბის ელექტრონული ორგანაიზერე-
ბი, ელექტრონული ბლოკნოტები, ჯიბის დამგე-
გმავები, მობილური ტელეფონები, პლანშეტური 
კომპიუტერები, ციფრული ამომკითხავები და 
პერსონალური ციფრული დამხმარეები (PDAs), 
ავარიული სასიგნალო მოწყობილობები; მაუსის 
ქვესადებები; ხანძარსაწინააღმდეგო აპარატუ-
რა; ნაწილები  და მაერთებელი ელემენტები ზე-
მოთ ჩამოთვლილი ყველა საქონლისთვის.    
 

35 – რეკლამა, ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმი-
ნისტრირება; საოფისე საქმიანობა; კონსულტა-
ციები ბიზნესის სფეროში; ბიზნესის კვლევა; 
კომერციული ინფორმაციის სააგენტოები; სა-
ქონლის პრეზენტაცია ტელესაკომუნიკაციო სა-
შუალებებზე საცალო ვაჭრობის მიზნებისთვის;  
ფასების შედარების მომსახურება; გამოფენების 
ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნე-
ბისთვის; კონსულტაციები მარკეტინგის სფერო-
ში; ბაზრის შესწავლა; ბარათების მფლობელე-
ბის მყიდველობითი ქცევის თვალის მიდევნება, 
ანალიზი, პროგნოზირება და მასზე ინფორმა-
ციის შემოთავაზება; მესამე პირების  საქონლის 
და მომსახურების რეალიზაციის სტიმულირება, 
ხელშეწყობა წახალისების და შეღავათების სა-
შუალებების შეთავაზების მეშვეობით, რომელ-
თა ფორმირებაც ხდება საკრედიტო, სადებეტო 
და გადახდის ბარათების გამოყენებისას; ლოია-
ლურობის პროგრამების და ბონუსების პროგრა-
მების ადმინისტრირება; დახმარება კომერციუ-
ლი ან სამრეწველო საწარმოების მართვაში და 
დახმარება ბიზნესის მართვაში; კომერციული 
საქმიანობის შეფასება; კონსულტაციები ბიზნე-
სის მართვის საკითხებთან დაკავშირებით; 
კვლევები მარკეტინგის სფეროში; სტატისტიკუ-
რი ინფორმაცია (საქმიანი); ანგარიშების ამონა-
წერების მომზადება; საბუღალტრო წიგნების 
წარმოება (საბუღალტრო აღრიცხვა); კვლევები 
ბიზნესის სფეროში; მომსახურება საზოგადოებ-
რივი ურთიერთობების სფეროში; სარეკლამო 
ტექსტების გამოქვეყნება; სარეკლამო ფურცლე-
ბის, ბროშურების გამოშვება, გამოცემა; საცა-
ლო ვაჭრობის მომსახურება, შემოთავაზებული 
ტელეკომუნიკაციების მობილური საშუალებე-
ბის მეშვეობით საკრედიტო ბარათების და სა-
დებეტო ბარათების შეთავაზებასთან დაკავში-
რებით; საცალო ვაჭრობის მომსახურება, შემო-
თავაზებული ონლაინურ რეჟიმში ქსელების ან 
სხვა ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით 

ელექტრონულ-გაციფრული ინფორმაციის გა-
მოყენებით საკრედიტო ბარათების და სადებეტო 
ბარათების შეთავაზებასთან დაკავშირებით; კო-
მპიუტერის მონაცემთა ბაზების მართვა; მესამე 
პირების კონცერტების და კულტურული ღონის-
ძიებების რეკლამირება/წინ წაწევა, გამოფე-
ნების/ექსპოზიციების ორგანიზება კომერციუ-
ლი ან სარეკლამო მიზნებით; ტრანსპორტირე-
ბის, მოგზაურობის, სასტუმროების, დროებითი 
საცხოვრებელი ბინების, კვების პროდუქტების 
და მზა კერძების, სპორტის, გართობების და 
ღირსშესანიშნაობების დათვალიერების, ტუ-
რისტული სააგენტოების და ტარიფების, გან-
რიგთან, გადაზიდვის ხერხებთან, მოგზაურობის 
ორგანიზებასთან დაკავშირებული ინფორმაცი-
ის რეკლამა; ინფორმაციის შეთავაზება, რომე-
ლიც დაკავშირებულია საქონლის და მომსახუ-
რების  შეძენასთან ონლაინურ რეჟიმში  ინტერ-
ნეტის და სხვა  კომპიუტერული ქსელების  მეშ-
ვეობით; საფინანსო ანგარიშგების მართვა; ზე-
მოთ ჩამოთვლილ ყველა მომსახურებასთან და-
კავშირებით ინფორმაციის და კონსულტაციების 
შეთავაზება. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა; ფინა-
ნსური კონსულტაციები; ფინანსური ინფორმა-
ცია; საფინანსო მომსახურება, კერძოდ, საბანკო 
მომსახურება, საკრედიტო ბარათების მომსახუ-
რება, სადებეტო ბარათების მომსახურება, გა-
დახდის/ანგარიშსწორების ბარათების მომსახუ-
რება, ლიმიტირებული სახსრების მქონე წინას-
წარი გადახდის ბარათების მომსახურება, ელექ-
ტრონული საკრედიტო და სადებეტო ტრანზაქ-
ციები, გადახდებთან და გადახდაზე ანგარიშე-
ბის წარდგენასთან დაკავშირებული მომსახურე-
ბა,  ფულადი სახსრების გაცემა, ჩეკების ნამდვი-
ლობის დადგენა, ჩეკების განაღდება, დეპოზი-
ტებთან წვდომის შეთავაზება და ბანკომატების 
მომსახურება, ტრანზაქციების ავტორიზაციის 
და ანგარიშსწორების მომსახურება, ტრანზაქ-
ციების შეჯერება, ფულადი სახსრების მართვა, 
კონსოლიდირებული ფონდების  საანგარიშსწო-
რებო მომსახურება, კონსოლიდირებული სადა-
ვო საკითხების დამუშავება, საინფორმაციო მო-
მსახურება მონაცემთა საცავებთან/ბანკებთან,  
კლიენტების პროფაილებთან და მათთან შეერ-
თებასთან, წვდომასთან, დავების ლიკვიდაციას-
თან/მოგვარებასთან დაკავშირებით და მომსახუ-
რება კაპიტალის გადაადგილებაზე გადახდის 
ბარათების სფეროში; ელექტრონული გადახდე-
ბის დამუშავებასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება, საგადასახადო ტრანზაქციების ნამდვი-
ლობის შემოწმებასთან და კონტროლთან დაკავ-
შირებული მომსახურება, ფულადი სახსრების 
გადაადგილების მომსახურება, კერძოდ, უსაფრ-
თხო ელექტრონული ტრანზაქციები/ოპერაციე-
ბი ფულადი სახსრებით და ფულადი სახსრების 
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ელექტრონული გადაგზავნა საზოგადოებრივი 
კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით ელექ-
ტრონული ვაჭრობის, ფულადი სახსრების ელექ-
ტრონული გადაადგილების გამარტივებისთვის; 
ფინანსური ინფორმაციის შეთავაზება, კერძოდ, 
საკრედიტო და სადებეტო ბარათებზე მონაცემე-
ბის და ანგარიშების, ფულადი სახსრების ელ-
ექტრონული გადარიცხვა და ვალუტის გადაც-
ვლის მომსახურება, მესამე პირებისთვის რისკე-
ბის ფინანსური შეფასების და მართვის მომსა-
ხურება სამომხმარებლო კრედიტების სფეროში; 
ფინანსური ინფორმაციის გავრცელება  გლობა-
ლური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით, კომ-
პიუტერით შემოთავაზებული ფინანსური ინ-
ფორმაცია უსაფრთხო საინფორმაციო კომპიუ-
ტერული ქსელის  მეშვეობით და ზემოთ მი-
თითებულ ყველა მომსახურებასთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები; ფინანსური მომსახურე-
ბა საცალო ვაჭრობის მომსახურების  მხარდაჭე-
რისათვის, რომელიც შემოთავაზებულია კავში-
რის მობილური საშუალებების მეშვეობით, კერ-
ძოდ, გადახდა უსადენო მოწყობილობების მეშ-
ვეობით; საცალო ვაჭრობის მომსახურების 
მხარდაჭერისათვის ფინანსური მომსახურების 
შეთავაზება ონლაინურ რეჟიმში ელექტრონული 
ქსელების მეშვეობით; ფინანსური ანალიზი და 
კონსულტაციები; საბანკო და საკრედიტო მომ-
სახურება; საკრედიტო ბარათების, სადებეტო 
ბარათების, ანგარიშსწორების ბარათების და 
ლიმიტირებული სახსრების მქონე წინასწარი 
გადახდის ბარათების მომსახურება; ჩეკების ნა-
მდვილობის შემოწმება; ფინანსური ტრანზაქცი-
ების დამუშავება, გაფორმება როგორც ონლაი-
ნურ რეჟიმში მონაცემთა კომპიუტერული ბაზე-
ბის ან ტელესაკომუნიკაციური საშუალებების 
მეშვეობით, ისე  გაყიდვის ადგილებზე; ტექნო-
ლოგიური სამსახურები (დოკუმენტების  დამუ-
შავება/გაფორმება) ფინანსური ტრანზაქციები-
სათვის, რომლებსაც ახორციელებენ ბარათების 
მფლობელები  ბანკომატების მეშვეობით; ბარა-
თების მფლობელისათვის  ბალანსზე, ფულის  
შეტანა-გამოტანაზე დაწვრილებითი ინფორმა-
ციის შეთავაზება ბანკომატების მეშვეობით;  
ფინანსური ანგარიშსწორების და ფინანსური 
ავტორიზაციის მომსახურება ფინანსური გადახ-
დების ოპერაციებთან, ტრანზაქციებთან დაკავ-
შირებით; დაზღვევა მოგზაურობის, მგზავრობის 
დროს; სამგზავრო ჩეკების და ვაუჩერების გაცე-
მა და განაღდება; გადამხდელების ავთენტიფი-
კაცია; ფინანსური ინფორმაციის შემოწმება; ფი-
ნანსური ჩანაწერების ტექნიკური მხარდაჭერა; 
შორეული (დისტანციური) გადახდების მომსა-
ხურება; ფულადი სახსრების ჩადებული ლიმი-
ტით შენახული სახსრების მქონე ელექტრონუ-
ლი გადახდის სისტემების (საფულეების)  მომ-
სახურება,  ელექტრონული გადახდების მომსა-
ხურება და ტრანზაქციების ავტორიზაციის და 

დაფარვის მომსახურება; სადებეტო და საკრედი-
ტო მომსახურების შეთავაზება რადიოსიხშირუ-
ლი საიდენტიფიკაციო მოწყობილობების (ტრან-
სპონდერების) დახმარებით; სადებეტო და საკ-
რედიტო მომსახურების შეთავაზება კავშირგაბ-
მულობის და ტელესაკომუნიკაციო მოწყობი-
ლობების დახმარებით; საცალო ვაჭრობის მომ-
სახურების მხარდაჭერისთვის ფინანსური მომ-
სახურების შეთავაზება  მობილური  ტელესაკო-
მუნიკაციო საშუალებების, მათ შორის, უსადე-
ნო  მოწყობილობების მეშვეობით; სადებეტო და 
საკრედიტო ტრანზაქციების დამუშავება ტელე-
ფონით და ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილო-
ბების მეშვეობით;   საცალო ვაჭრობის მომსახუ-
რების მხარდაჭერისათვის ფინანსური მომსახუ-
რების შეთავაზება ონლაინურ რეჟიმში ქსელე-
ბის ან სხვა ელექტრონული საშუალებების მეშ-
ვეობით, რომლებიც იყენებენ ინფორმაციას ელ-
ექტრონულ-გაციფრულ ფორმაში; ვალუტის გა-
დაცვლის მომსახურება, კერძოდ, ვალუტის, მათ 
შორის, ელექტრონული ფულადი სახსრების 
უსაფრთხო გადაცვალა კომპიუტერული ქსელე-
ბის საშუალებით, რომლებიც ხელმისაწვდომია 
სმარტ  ბარათებით; ვებ-საიტის მეშვეობით ანგა-
რიშების გადახდის მომსახურების შეთავაზება; 
ელექტრონული საბანკო მომსახურება გლობა-
ლური კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით, ელ-
ექტრონული მობილური საბანკო მომსახურება, 
ელექტრონული გადახდის მომსახურება, რომე- 
ლიც მოიცავს ანგარიშის გადახდის მონაცემე-
ბის დამუშავებას და გადაცემას; საინფორმაციო 
ცენტრის ფინანსური სერვისები; ბანკთშორისი 
გადაცემის მომსახურება, კერძოდ, ბანკიდან ბან-
კში ფულის პირდაპირი ელექტრონული ტრანს-
ფერები და საბანკო ანგარიშზე ინფორმაციის 
შეთავაზება ტელეფონით; დისტანციური საბან-
კო მომსახურება; ფინანსური მომსახურების  შე-
თავაზება ტელეფონით ან გლობალური კომპიუ-
ტერული ქსელის ან ინტერნეტის მეშვეობით; 
ფინანსური მომსახურება, კერძოდ, უკონტაქტო 
მობილური გადახდების უზრუნველყოფა საცა-
ლო ვაჭრობის, ონლაინ ვაჭრობის და საბითუმო 
ვაჭრობის ადგილებზე; ფინანსური მომსახურე-
ბა, კერძოდ, ღრუბლოვანი ელექტრონული საფუ-
ლის უზრუნველყოფა, რომელიც ინახავს ინ-
ფორმაციას კლიენტის ანგარიშზე, საცალო ვაჭ-
რობის მაღაზიებში კუპონების, ვაუჩერების, ვაუ-
ჩერების კოდების და ფასდაკლების  წვდომი-
სათვის და ერთგულების ბარათების ან ფულად-
საკრედიტო ანაზღაურების მისაღებად, რომე-
ლიც შეიძლება ჩარიცხულ იქნეს  მათ ანგარი-
შებზე ნაღდი ფულის დაბრუნების სისტემის მეშ-
ვეობით; მომსახურება უძრავი ქონების სფერო-
ში; უძრავი ქონების შეფასება; უძრავ ქონებაში 
ინვესტიციების მართვა; უძრავ ქონებაში ინვეს-
ტირების სფეროში მომსახურება; უძრავი ქონე-
ბის დაზღვევა; დაზღვევა ქონების/საკუთრების 
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მფლობელებისათვის; ქონების და საკუთრების 
დაზღვევასთან დაკავშირებული მომსახურება; 
ფინანსირება უძრავი ქონების სფეროში; უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციებისას 
საბროკერო მომსახურება/შუამავლობა; უძრავი 
ქონების შეფასება; უძრავი ქონების სააგენტოე-
ბის მომსახურება; უძრავი ქონების ღირებულე-
ბის განსაზღვრა; უძრავი ქონების მართვა; უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული ფინანსური ოპერა-
ციების მართვა; იპოთეკური კრედიტების, და უძ-
რავი ქონების დაგირავებით სესხების შეთავა-
ზება; უძრავი ქონების მშენებლობასთან დაკავ-
შირებული ფინანსური მომსახურება; ფინანსუ-
რი საბროკერო მომსახურება უძრავი ქონების 
სფეროში; ფინანსური მომსახურება, რომელიც 
დაკავშირებულია  უძრავ ქონებასთან, შენობებ-
თან და ნაგებობებთან; უძრავი ქონების შეძენი-
სას შეთავაზებული ფინანსური მომსახურება;  
უძრავი ქონების დაგირავების საფუძველზე საკ-
რედიტო ხელშეკრულებების და სესხებთან და-
კავშირებული შეთანხმებების  მომზადება, შედ-
გენა; უძრავი ქონების ერთობლივი მფლობელო-
ბის მომზადება, შედგენა; უძრავი ქონების შეს-
ყიდვისთვის ფინანსური უზრუნველყოფის ორ-
განიზება; დახმარება უძრავი ქონების შეძენისას 
და უძრავ ქონებაში კაპიტალდაბანდებებისას; 
უძრავ ქონებაში კაპიტალდაბანდება; კომერციუ-
ლი მიზნებისთვის გამოყენებული ქონების სფე-
როში  ინვესტირება; საკუთრების, უძრავი ქონე-
ბის ყიდვასთან დაკავშირებული ფინანსური მო-
მსახურება; საკუთრების  გაყიდვასთან დაკავში-
რებული ფინანსური მომსახურება; სრულ სა-
კუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფინან-
სური შეფასება; იჯარით აღებული საკუთრების 
ფინანსური შეფასება; უძრავი ქონების იჯარით 
აღების, იჯარით გაცემის ორგანიზება; უძრავი 
ქონების იჯარით აღებასთან/გაცემასთან დაკავ-
შირებული შეთანხმებების მომზადება, შედგენა; 
საკუთრების ლიზინგი, უძრავი ქონების ლი-
ზინგი; სრულ საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ლიზინგი; უძრავ ქონებასთან დაკავში-
რებულ ოპერაციების მართვის მომსახურება; 
ქონების ღირებულების  შეფასება, განსაზღვრა;  
უძრავი ქონების ობიექტების, საკუთრების პორ-
ტფელის მართვა; ქონების მართვა; უძრავი ქონე-
ბის ფლობასთან დაკავშირებული კონსულტა-
ციები და რეკომენდაციები; უძრავი ქონების ღი-
რებულების შეფასება/განსაზღვრასთან დაკავ-
შირებული კონსულტაციები და რეკომენდაციე-
ბი; კონსულტაციები და რეკომენდაციები კორ-
პორაციული უძრავი ქონების სფეროში;  უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული კომპიუტერიზებუ-
ლი მომსახურება; უძრავ  ქონებასთან დაკავში-
რებული საკონსულტაციო მომსახურება; უძრავ 
ქონებასთან  დაკავშირებული ინფორმაციის შე-
თავაზება; უძრავი ქონების ბაზართან დაკავში-
რებული ინფორმაციის შეთავაზება; უძრავი ქო-

ნების შეძენასთან დაკავშირებული კვლევები; 
უძრავი ქონების შერჩევასთან დაკავშირებული 
კვლევები; საკრედიტო (იპოთეკური) დაფინანსე-
ბა და აქტივების სეკიურიტიზაცია; საგადასახა-
დო, ვალდებულებების შესრულებასთან, საბან-
კო მომსახურებასთან, საკრედიტო ბარათებთან, 
სადებეტო ბარათებთან და გადახდის ბარათებ-
თან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსა-
ხურება; ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა მომსახურე-
ბასთან დაკავშირებით ინფორმაციის და კონ-
სულტაციების შეთავაზება. 
 

38 – ტელეკომუნიკაციები; მობილური/ფიჭური 
ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება; ტელესაკო-
მუნიკაციო მომსახურება ინტერნეტის საფუძ-
ველზე; მონაცემების გადაცემასთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება; ელექტრომონაცემების გა-
დაცემა მონაცემთა დისტანციური დამუშავების 
გლობალური ქსელის, მათ შორის, ინტერნეტის 
მეშვეობით; მონაცემთა ბანკიდან ინფორმაციის 
გადაცემასთან, შემოთავაზებასთან ან ასახვას-
თან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც 
ინახება კომპიუტერის მეხსიერებაში, ან ინტერ-
ნეტის მეშვეობით საფინანსო მომსახურების 
სფეროში; მონაცემთა გადაცემა ელექტრონული 
გამოსახულებების გამოყენების მეშვეობით, რო-
მელთა დამუშავებაც ხდება მობილური ტელე-
ფონით; ელექტრონული ფოსტა, შეტყობინებე-
ბის გაგზავნა და მიღება; ტელე, რადიო და ინ-
ტერნეტ  მაუწყებლობა; უსაფრთხო კომპიუტი-
ზირებულ საინფორმაციო ქსელთან მრავალმომ-
ხმარებლიანი წვდომის შეთავაზება საფინანსო 
მომსახურების სფეროში  ინფორმაციის ერთობ-
ლიობის/რიგის გადაცემისთვის და გავრცელე-
ბისთვის; სატელეფონო ზარების წინასწარ გა-
დახდის ბარათების მომსახურება; ზემოთ ჩამო-
თვლილ ყველა მომსახურებასთან დაკავშირე-
ბით ინფორმაციის და კონსულტაციების შეთა-
ვაზება. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მათთან დაკავშირებული კვლევები და 
დიზაინი; სამრეწველო ანალიზი და კვლევები; 
კომპიუტერის აპარატურული საშუალებების და 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის 
დიზაინი და შემუშავება; მონაცემების და დოკუ-
მენტების გადატანა ფიზიკური მატარებლებიდან 
ელექტრონულ მატარებლებზე;   კონსულტაციე-
ბი კომპიუტერის აპარატურული საშუალებების 
და კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყო-
ფის სფეროში; პროგრამირება; კომპიუტერული 
სისტემების, მონაცემთა ბაზების და დანართე-
ბის მართვის საკითხებში მხარდაჭერა და კონ-
სულტაციები; დროებით სარგებლობაში არაჩა-
ტვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფის და 
დანართების შეთავაზება მახლობელი ველის 
კომუნიკაციების (NFC) მოწყობილობების ავთენ-
ტიფიკაციის და ციფრული მანდატების მართ-
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ვისთვის, ლოკალიზაციისთვის, გააქტიურების-
თვის და გაუქმებისთვის; მობილური ციფრული 
მოწყობილობებისთვის კომპიუტერის აპარატუ-
ლი მოწყობილობების და გამოყენებითი პროგ-
რამული უზრუნველყოფის დაპროექტება, შემუ-
შავება, მომსახურება და განახლება; მობილური 
ტელეფონებისთვის და სხვა ციფრული მოწყო-
ბილობებისთვის ჩატვირთვადი კომპიუტერული 
პროგრამების და გამოყენებითი პროგრამული 
უზრუნველყოფის დაპროექტება, შემუშავება, 
მომსახურება და განახლება, რომლებიც მომხმა-
რებლებს აძლევს კუპონების, ვაუჩერების, ვაუჩე-
რების კოდების, ფასდაკლებაზე ინფორმაციის, 
ფასების შედარებაზე ინფორმაციის, პროდუქცი-
ის მიმოხილვის, მესამე პირების საცალო ვაჭ-
რობის ვებ-საიტების წვდომის შესაძლებლობას; 
ჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგრამების და 
გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის 
დაპროექტება,  შემუშავება, მომსახურება და გა-
ნახლება, რომლებიც მომხმარებლებს აძლევს 
სტიმულირებაზე წინადადებების წვდომის და 
ფულადი ბონუსების მიღების შესაძლებლობას, 
რომლებიც შეიძლება ჩაირიცხოს მათ ანგარი-
შებზე ნაღდი ფულის დაბრუნების სისტემის 
მეშვეობით; გამოყენებითი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის პროვაიდერის (ASP) პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა ვაუჩერების, კუპონების, 
ვაუჩერების კოდების, სპეციალური წინადადებე-
ბის, საქონელზე ინფორმაციის, ფასებზე ინფორ-
მაციის, ვებ-საიტებზე მითითებების მიღებისთ-
ვის, გადაცემისთვის და ასახვისთვის და საქონ-
ლის და მომსახურების შეძენისთვის მონაცემე-
ბის მიღებისთვის და გადაცემისთვის; დანართე-
ბის მომწოდებლის მიერ შემოთავაზებული პრო-
გრამული უზრუნველყოფა მომხმარებლებისთ-
ვის მესამე პირების საქონელზე და მომსახუ-
რებაზე ფასდაკლებების, ვაუჩერების და სპეცია-
ლური წინადადებების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდებისათვის; დანართების პროვაიდერის 
მომსახურება, რომელიც ეხება სოციალური ქსე-
ლების პროგრამულ უზრუნველყოფას; გრაფი-
კული დიზაინი ინტერნეტში ვებ-გვერდების  კო-
მპილაციისთვის; კომპიუტერის აპარატურულ 
საშუალებებთან და კომპიუტერის პროგრამულ 
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ინფორ-
მაცია, მოწოდებული ონლაინურ რეჟიმში გლო-
ბალური კომპიუტერული ქსელიდან ან ინტერ-
ნეტიდან; ვებ-საიტების შექმნა და ტექნიკური მო-
მსახურება/მხარდაჭერა; მესამე პირებისთვის 
ვებ-საიტების ჰოსტინგი; ვებ-გვერდების შექმნა; 
მერჩენდაიზერული (საბითუმო ვაჭრობა), სავაჭ-
რო ფირმების ვებ-საიტების დიზაინი, შექმნა და 
ჰოსტინგი;  ანგარიშების გადახდის ვებ-საიტე-
ბის დიზაინი, შექმნა და ჰოსტინგი;  კომპიუ-
ტერთან  და ინტერნეტთან დაკავშირებული მომ-
სახურება, კერძოდ, ონლაინური მონაცემთა ბა-
ზების შეთავაზება გლობალური კომპიუტერუ-

ლი ქსელის მეშვეობით  ნამდვილობის იდენ-
ტიფიკაციის და კონტროლის სფეროში; საფი-
ნანსო ინფორმაციის მონაცემების დაშიფვ-
რა/კოდირება და გაშიფვრა/დეკოდირება; ციფ-
რული ხელმოწერის ავთენტიფიკაციის სამსა-
ხური მესამე პირების ავთენტიფიკაციისთვის, 
კერძოდ, მონაცემთა დაშიფვრა და მონაცემთა 
მთლიანობა; მესამე პირებისთვის დაციფრული 
და ციფრულად ხელმოწერილი და ავთენტიფი-
ცირებული მონაცემების მიწოდება  დოკუმენტე-
ბის ავთენტიფიკაციის სფეროში გამოყენების-
თვის ციფრული სერტიფიკატების შესამოწმებ-
ლად და შესაფასებლად; ციფრული სერტიფიკა-
ტის შემოწმება, ავთენტიფიკაცია, გაცემა, გავ-
რცელება და მართვა; ტექნიკური კონსულტა-
ციები კომპიუტერული პროგრამირების, საფი-
ნანსო კომპიუტერული ქსელების, მონაცემთა 
დამუშავების, უსაფრთხო კავშირის, მონაცემთა 
დაშიფვრის/კოდირების და გაშიფვრის/დეკოდი-
რების და ლოკალური ქსელების უსაფრთხოების 
სფეროში; გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლის მეშვეობით  ინფორმაციის გავრცელება 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის, 
კომპიუტერის აპარატურული საშუალებების, 
საფინანსო კომპიუტერული ქსელების  და ლო-
კალური ქსელების სფეროში; მომსახურება 
მონაცემთა დამუშავების და შემოწმების სფე-
როში; მონაცემთა შენახვა და ამოღება; მონა-
ცემთა რეპოზიტორიუმი და კლიენტის პროფი-
ლის შესახებ ინფორმაცია; კომპიუტერული მო-
ნაცემთა ბაზის წვდომის ლიზინგი; ზემოთ 
ჩამოთვლილ ყველა მომსახურებასთან დაკავში-
რებით ინფორმაციის და კონსულტაციების შე-
თავაზება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94364 A 
(210) AM 94364 
(220) 2017 09 29 
(731) შპს `ოდრექს სოვთვეარ~ 

ღრმაღელეს ქ. 3, 0192, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) რძისფერი, წითელი 
(531) 26.04.12; 26.13.25; 29.01.12 
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(511)  
9 – პროგრამული უზრუნველყოფა თამაშებისათ-
ვის; პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამე-
ბი ვიდეო თამაშებისათვის; ინტერაქტიული ვი-
დეო თამაშების პროგრამები; კარტრიჯები კომ-
პიუტერული თამაშებისათვის [პროგრამული 
უზრუნველყოფა]; კარტრიჯები ვიდეო თამაშე-
ბისათვის [პროგრამული უზრუნველყოფა]; სას-
წავლო პროგრამული უზრუნველყოფა; საგანაც-
ხადო პროგრამული უზრუნველყოფა; მომხმარე-
ბელთა გაერთიანების პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა; კომპიუტერის სატელეფონო პროგრამული 
უზრუნველყოფა; კომპიუტერის ინტერაქტიული 
პროგრამული უზრუნველყოფა; კავშირის პროგ-
რამული უზრუნველყოფა; პროგრამები კომპიუ-
ტერებისათვის; პროგრამული უზრუნველყოფა; 
სათამაშო ავტომატების ელექტრონული კომპო-
ნენტები; ელექტრონულ სათამაშო ავტომატებში 
გამოსაყენებელი თამაშების კარტრიჯები; ბან-
კომატები [ATM]; მონეტაზე მომუშავე მუსიკა-
ლური ავტომატები. 
 

28 – აპარატები თამაშებისათვის; ლატარეის ბო-
რბალი; სათამაშო ავტომატები; ავტომატური სა-
თამაშო ავტომატები; მონეტაზე მომუშავე სათა-
მაშო ავტომატები; კუპიურაზე მომუშავე სათამა-
შო აპარატები; სათამაშო ავტომატები თხევად-
კრისტალიანი ეკრანით; მრიცხველები თამაშე-
ბისათვის; სამაგიდო თამაშები; გასართობი აპა-
რატები სათამაშო დარბაზებისათვის. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; საოფი-
სე სამსახური; ადმინისტრირება საქმიან სფე-
როში, მათ შორის, სასწავლო, გართობის, სპორ-
ტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო საქ-
მიანობისა და აზარტული თამაშების ადმინის-
ტრირება. 
 

41 – სწავლების უზრუნველყოფა; გართობა; 
სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო 
ღონისძიებების ორგანიზება; გართობა, კერძოდ, 
ისეთი ინტერაქტიული აზარტული თამაშების 
რეალურ დროში (ინტერნეტი) უზრუნველყოფა, 
როგორიცაა ბინგო, პოკერი, სათამაშო ავტომა-
ტები, სპორტული ნიძლავებისა და ნიძლავების 
მიღების მომსახურებები, გადაცემული გლობა-
ლური კომპიუტერული ქსელითა და მობილური 
ტელეფონებით, PDA-ს (ციფრული პერსონალუ-
რი მდივანი) მეშვეობითა და მობილური გასარ-
თობი ქსელებით; ონ-ლაინ ელექტრონული კაზი-
ნოს მომსახურებები; თამაშების მომსახურებები, 
კერძოდ, ისეთ აზარტულ თამაშებთან დაკავში-
რებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა, როგო-
რიცაა, ბინგო, პოკერი, სათამაშო ავტომატები, 
სპორტული ნიძლავებისა და ნიძლავების მიღე-
ბის მომსახურებები, გადაცემული გლობალური 
კომპიუტერული ქსელითა და მობილური ტელე-
ფონებით, PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდი-
ვანი) მეშვეობითა და მობილური გასართობი 

სისტემებით; გართობა, კერძოდ, ინტერაქტიული 
ერთრანგიანი (პეერ-ტო-პეერ) აზარტული თამა-
შების მოწყობა და ჩატარება გლობალური კომ-
პიუტერული ქსელით, მობილური ტელეფონე-
ბით, PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივანი) 
მეშვეობითა და მობილური გასართობი სისტემე-
ბით; ლატარიისა და აზარტული თამაშების სის-
ტემის მართვა, კერძოდ, ლატარიისა და რულე-
ტის მოწყობა და ჩატარება გლობალური კომპი-
უტერული ქსელით, მობილური ტელეფონებით, 
PDA-ს (ციფრული პერსონალური მდივანი) მეშ-
ვეობითა და მობილური გასართობი სისტემე-
ბით; გართობა, კერძოდ, ნიძლავები საკრედიტო 
ბარათების მეშვეობით, კერძოდ, ონ-ლაინ აზარ-
ტული თამაშები საკრედიტო ბარათების გამოყე-
ნებით თანხის უზრუნველსაყოფად; სწავლების 
უზრუნველყოფა, კერძოდ, ისეთ აზარტულ თამა-
შებთან დაკავშირებული რჩევებითა და საკონ-
სულტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა, 
როგორიცაა ბინგო, პოკერი, სათამაშო ავტომა-
ტები, სპორტული ნიძლავები და ნიძლავების 
მიღება; აზარტული თამაშები; ლატარიის გათა-
მაშება; პრიზების გათამაშება [ლატარია]; ლა-
ტარიის ორგანიზება და ჩატარება; სათამაშო 
აღჭურვილობის გაქირავება; კაზინოს მომსახუ-
რება; კაზინოს მომსახურების უზრუნველყოფა; 
კაზინოს სათამაშო საშუალებების არენდა; კა-
ზინოს მომსახურების უზრუნველყოფა [აზარ-
ტული თამაშები]; სათამაშო დარბაზების მომსა-
ხურების უზრუნველყოფა; ვიდეო სათამაშო და-
რბაზების მომსახურება; კაზინოს, სათამაშო ავ-
ტომატებისა და აზარტული თამაშების მომსახუ-
რება; კომპიუტერულ პროგრამირებასთან დაკავ-
შირებული ინსტრუქციით უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94371 A 
(210) AM 94371 
(220) 2017 09 29 
(310) 87/614186 
(320) 2017 09 19 
(330) US 
(731) ამგენ ინკ. 

უან ამგენ სენტერ დრაივი, თაუზენდ- 
ოუკსი, კალიფორნია 91320-1799, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 

 
 #10 2018 05 25 

 
40 



                           
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(531) 26.13.25 
(511) 
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94553 A 
(210) AM 94553 
(220) 2017 10 10 
(731) ეგიშ დიოდისერდიარ  ზრტ. 

კერესტური უტ 30-38, 1106 ბუდაპეშტი,  
უნგრეთი 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.05; 28.19 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები ადამიანებისა-
თვის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94572 A 
(210) AM 94572 
(220) 2017 10 12 
(731) ებოტ პოინტ ოფ ქეა ინკ. 

(შტატ დელავერის კორპორაცია) 
400 კოლიჯ როუდ ისტ, ნიუ-ჯერსი,  
პრინსტონი,  08540, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

TNINXG 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
10 – სამედიცინო დიაგნოსტიკური რეაგენტები-
სათვის განკუთვნილი კარტრიჯები, რომლებიც 
გამოიყენება `in vitro~ სამედიცინო დიაგნოსტი-
კური ანალიზების ჩატარებისას; სამედიცინო 
დიაგნოსტიკური რეაგენტებისათვის განკუთვნი-
ლი კარტრიჯები; ტროპონინის დონის გაზომვი-
სათვის განკუთვნილი სამედიცინო ინსტრუმენ-
ტები და მათი აქსესუარები;  `in vitro~ სამედი-
ცინო დიაგნოსტიკური ტესტ-ნაკრებები, რომლე-
ბიც შეიცავენ: ტესტ-ჩხირებს, კარტრიჯებს დია-
გნოსტიკური რეაგენტებით და სისხლში ან სის-
ხლის პლაზმაში კარდიო-სპეციფიური ტროპო-
ნინ I-ის რაოდენობრივი გაზომვისათვის განკუ-
თვნილ ამომკითხავ მოწყობილობებს; სამედიცი-
ნო დიაგნოსტიკური ტესტ-ანაწყობები, რომლე-
ბიც გამოიყენება მიოკარდიუმის ინფარქტის და 
გულის მწვავე უკმარისობის დიაგნოსტიკისათ-
ვის და მკურნალობისათვის;  სამედიცინო დიაგ-
ნოსტიკური ტესტ-ანაწყობები, რომლებიც გამო-
იყენება, შესაძლო ლეტალური დასასრულის 

მქონე, მწვავე კორონარული სინდრომის მქონე 
პაციენტებში, დიაგნოსტირებისათვის და რისკ 
სტრატიფიცირებისათვის, ამ პაციენტებისათვის 
ქირურგიული დახმარების გაწევის მიზნით; სა-
მედიცინო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები, 
რომლებიც გამოიყენება სამედიცინო დიაგნოს-
ტიკურ რეაგენტებტან და ქიმიკატებთან ერთად 
და განკუთვნილია ჯანდაცვის სფეროში გამო-
ყენებისათვის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94599 A 
(210) AM 94599 
(220) 2017 10 13 
(731) შპს `გლას სტუდიო~  

იეთიმ გურჯის ქ. 4/სულთნიშნის 9, ძველი  
თბილისის რაიონი, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, შავი, წითელი 
(531) 26.01.01; 26.01.04; 26.04.01; 26.04.10; 26.04.22;  

26.04.24; 27.05.01; 27.05.15; 27.05.24; 29.01.13 
(511)  
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2018 94605 A 
(210) AM 94605 
(220) 2017 10 16 
(731) სს `თელიანი ველი~ 

თბილისის გზატ. 3, თელავი,  
საქართველო 

(540)  

გროსმაისტერი 
Grossmeister 
Гроссмейстер 

(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა).  
____________________________________________ 
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(260) AM 2018 94795 A 
(210) AM 94795 
(220) 2017 10 30 
(731) შპს `ბელგუ~ 

ვ. დოლიძის ქ., კორ. 3, ბ. 5, ვაკე-საბურთა- 
ლოს რაიონი, 0171, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) ოქროსფერი, თეთრი, შავი 
(531) 01.03.01; 01.05.02; 26.04.04; 26.04.09; 26.15.01;  

29.01.02 
(511)  
29 – იოგურტი; კეფირი [რძის ნაწარმი]; მარგარი-
ნი, სპრედი; ნაღები [რძის ნაწარმი]; ნაღების კა-
რაქი; რძე; რძის ნაწარმი, რძის ფხვნილი; საკვე-
ბი ზეთები; საკვები ცხიმები; სოსისი; ღორის 
ხორცი; ყველი; ძეხვეული; ხორცი; ხორცი (დამა-
რილებული -); ხორცი, დაკონსერვებული; ყველა 
ზემოთ ჩამოთვლილი საქონელი წარმოებული 
ბელგიაში. 
 

30 – საკონდიტრო ნაწარმი; ტკბილეული; ფუნ-
თუშები; შოკოლადი; ყველა ზემოთ ჩამოთვლი-
ლი საქონელი წარმოებული ბელგიაში. 
 

33 – ვისკი; სასმელები (ალკოჰოლიანი -), ლუდის 
გარდა; ღვინო; ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი სა-
ქონელი წარმოებული ბელგიაში. 
____________________________________________ 
 

 
 #10 2018 05 25 

 
42 



 
 
 

sasaqonlo niSnebi 

 
 
 
 
(111) M 2018 29624 R  
(151) 2018 05 04 
(181) 2028 05 04 
(260) AM 2017 92467 A 
(220) 2017 05 30 
(732) ინმიუზიკ ბრენდს, ინკ. 

200 სცენიკ ვიუ დრაივ კამბერლენდი  
RI 02864, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29625 R  
(151) 2018 05 04 
(181) 2028 05 04 
(260) AM 2017 92469 A 
(220) 2017 05 30 
(732) ინმიუზიკ ბრენდს, ინკ. 

200 სცენიკ ვიუ დრაივ კამბერლენდი  
RI 02864, აშშ 

__________________________________________ 
  
(111) M 2018 29626 R  
(151) 2018 05 04 
(181) 2028 05 04 
(260) AM 2017 92472 A 
(220) 2017 05 30 
(732) ინმიუზიკ ბრენდს, ინკ. 

200 სცენიკ ვიუ დრაივ კამბერლენდი  
RI 02864, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29627 R  
(151) 2018 05 04 
(181) 2028 05 04 
(260) AM 2017 92475 A 
(220) 2017 05 30 
(732) ინმიუზიკ ბრენდს, ინკ. 

200 სცენიკ ვიუ დრაივ კამბერლენდი  
RI 02864, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29628 R  
(151) 2018 05 04 
(181) 2028 05 04 
(260) AM 2017 92477 A 
(220) 2017 05 30 
(732) ინმიუზიკ ბრენდს, ინკ. 

200 სცენიკ ვიუ დრაივ კამბერლენდი  
RI 02864, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29629 R  
(151) 2018 05 04 
(181) 2028 05 04 

 
 
 
 
(260) AM 2017 92478 A 
(220) 2017 05 30 
(732) ინმიუზიკ ბრენდს, ინკ. 

200 სცენიკ ვიუ დრაივ კამბერლენდი  
RI 02864, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29630 R  
(151) 2018 05 04 
(181) 2028 05 04 
(260) AM 2017 92479 A 
(220) 2017 05 30 
(732) ინმიუზიკ ბრენდს, ინკ. 

200 სცენიკ ვიუ დრაივ კამბერლენდი  
RI 02864, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29638 R  
(151) 2018 05 10 
(181) 2028 05 10 
(260) AM 2014 78456 A 
(220) 2014 09 02 
(732) შპს „გეოპლანტი“ 

სოფ. რუხი, ზუგდიდის რაიონი, 2100,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29648 R  
(151) 2018 05 16 
(181) 2028 05 16 
(260) AM 2016 88191 A 
(220) 2016 08 08 
(732) შპს „ბესტ თრეველ“ 

ივერიის ქ. 9, ბ. 8, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29649 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 90694 A 
(220) 2017 02 06 
(732) შპს `გასტრონავტი~ 

ილია ჭავჭავაძის ქ. 6, ბ. 13, 6000, ბათუმი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29650 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91006 A 
(220) 2017 02 27 
(732) ვაჩე ჩინჩალაძე 

registrirebuli sasaqonlo niSnebi 
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ა. აფაქიძის ქ. 7, ბ.27, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29651 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91036 A 
(220) 2017 02 27 
(732) შპს `ქართული ღვინის სახლი~ 

სოფ. ზეგაანი,  გურჯაანი, საქართველო 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29652 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91097 A 
(220) 2017 03 02 
(732) ნოვარტის აგ 

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29653 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91164 A 
(220) 2017 03 07 
(732) შპს `აგრობესთ ჯორჯია~ 

ვარკეთილი 3, I მ/რ-ნი, კორპ.  2, ბ. 68,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29654 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91166 A 
(220) 2017 03 07 
(732) შპს `აგრობესთ ჯორჯია~ 

ვარკეთილი 3, I მ/რ-ნი, კორპ.  2, ბ. 68,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29655 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91167 A 
(220) 2017 03 07 
(732) შპს `აგრობესთ ჯორჯია~ 

ვარკეთილი 3, I მ/რ-ნი, კორპ.  2, ბ. 68,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29656 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91168 A 
(220) 2017 03 07 

(732) შპს `აგრობესთ ჯორჯია~ 
ვარკეთილი 3, I მ/რ-ნი, კორპ.  2, ბ. 68,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29657 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91169 A 
(220) 2017 03 07 
(732) შპს `აგრობესთ ჯორჯია~ 

ვარკეთილი 3, I მ/რ-ნი, კორპ.  2, ბ. 68,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29658 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91273 A 
(220) 2017 03 14 
(732) დავით ჭიჭინაძე 

მირზა გელოვანის ქ. I შესახ., კორ. 2,  
ბ. 3, ოქროყანა, 0114, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29659 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91390 A 
(220) 2017 03 24 
(732) შპს `დიგა Dega~ 

სოფ. ტიბაანი, 4209, სიღნაღის რაიონი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29660 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91391 A 
(220) 2017 03 24 
(732) შპს `დიგა Dega~ 

სოფ. ტიბაანი, 4209, სიღნაღის რაიონი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29661 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91392 A 
(220) 2017 03 24 
(732) შპს `დიგა Dega~ 

სოფ. ტიბაანი, 4209, სიღნაღის რაიონი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
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(111) M 2018 29662 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91393 A 
(220) 2017 03 24 
(732) შპს `დიგა Dega~ 

სოფ. ტიბაანი, 4209, სიღნაღის რაიონი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29663 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91415 A 
(220) 2017 03 28 
(732) პტ. ბუკიტ პერაკ  

ჯლ. რაია სემარანგ კენდალ კმ. 10,5,  
სემარანგი 50153 – ინდონეზია,  
ინდონეზია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29664 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91501 A 
(220) 2017 03 28 
(732) ი/მ „მაია გიორგობიანი“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 32, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29665 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91502 A 
(220) 2017 03 29 
(732) ბოდეგას ოსბორნე, ს.ა.უ.  

ფერნან კაბალერო, 7, 11.500 პუერტო  
დე სანტა მარია, კადისი, ესპანეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29666 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91545 A 
(220) 2017 04 03 
(732) აზიზ პოორ ტრეიდინგ კო (ელ.ელ.სი) 

პ. ო. ბოქს: 3392, დუბაი, არაბთა  
გაერთიანებული საამიროები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29667 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91729 A 
(220) 2017 04 13 
(732) ბესტ  ფუდ კომპანი ელ.ელ.სი. 

უმმ-რამულ რაშიდია, პო ბოქს 10602 დუბაი,  
არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29668 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91749 A 
(220) 2017 04 19 
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165,  თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29669 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91811 A 
(220) 2017 04 22 
(732) შპს `ლენდაფ~ 

ვ. დოლიძის ქ. 46/ბალანჩივაძეების 41,  
0171, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29670 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91852 A 
(220) 2017 04 26 
(732) შპს `ფიერნა~    

ლ. გოთუას ქ. 12, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29671 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91864 A 
(220) 2017 04 27 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,  
ნიუ-ჯერზი, 08889, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29672 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 91960 A 
(220) 2017 05 03 
(732) ბაიერ ქონსიუმერ ქეა აგ 

პეტერ მერიან-შტრასე 84, 4052, ბაზელი,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29673 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
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(260) AM 2017 91961 A 
(220) 2017 05 03 
(732) ბაიერ ქონსიუმერ ქეა აგ 

პეტერ მერიან-შტრასე 84, ბაზელი,  4052,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29674 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92007 A 
(220) 2017 05 05 
(732) შპს „ორი მარანი“ 

სოფ. იგოეთი, 2600 კასპის რაიონი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29675 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92075 A 
(220) 2017 05 10 
(732) ასტრაზენეკა აბ 

SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29676 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92076 A 
(220) 2017 05 10 
(732) ასტრაზენეკა აბ 

SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29677 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92175 A 
(220) 2017 05 17 
(732) შპს `პანცილიონი~ 

ახალმოწამეთა ქ. 52, 0101, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29678 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92212 A 
(220) 2017 05 18 
(732) შპს `ქართული ღვინის სახლი~ 

სოფ. ზეგაანი, გურჯაანი, საქართველო 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29679 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 

(260) AM 2017 92269 A 
(220) 2017 05 22 
(732) შპს `ფიერნა~ 

ლ. გოთუას ქ. 12, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29680 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92270 A 
(220) 2017 05 22 
(732) შპს `ფიერნა~    

ლ. გოთუას ქ. 12, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29681 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92283 A 
(220) 2017 05 22 
(732) შპს „ჯორჯია ნუთრიშენ“ 

თემქა, III მ/რ, V კვ. კორპ. N15, ბ. 35, 
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29682 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92308 A 
(220) 2017 05 22 
(732) შპს `ლენდაფ~ 

ვ. დოლიძის ქ.46/ბალანჩივაძეების ქ. 41,  
0171, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29683 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92353 A 
(220) 2017 05 24 
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29684 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92355 A 
(220) 2017 05 24 
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
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(111) M 2018 29685 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92356 A 
(220) 2017 05 24 
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29686 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92369 A 
(220) 2017 05 25 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,  
ნიუ-ჯერზი, 08889, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29687 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92370 A 
(220) 2017 05 25 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,  
ნიუ-ჯერზი, 08889, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29688 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92371 A 
(220) 2017 05 25 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,  
ნიუ-ჯერზი, 08889, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29689 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92372 A 
(220) 2017 05 25 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,  
ნიუ-ჯერზი, 08889, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29690 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92373 A 
(220) 2017 05 25 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,  

ნიუ-ჯერზი, 08889, აშშ 
__________________________________________  
 
(111) M 2018 29691 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92374 A 
(220) 2017 05 25 
(732) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,  
ნიუ-ჯერზი, 08889, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29692 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92470 A 
(220) 2017 05 30 
(732) ინმიუზიკ ბრენდს, ინკ. 

200 სცენიკ ვიუ დრაივ კამბერლენდი  
RI 02864, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29693 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92471 A 
(220) 2017 05 30 
(732) ინმიუზიკ ბრენდს, ინკ. 

200 სცენიკ ვიუ დრაივ კამბერლენდი  
RI 02864, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29694 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92497 A 
(220) 2017 06 01 
(732) გრათის იჩ ვე დიშ თიჯარეთ ა. შ. 

ლევენთ მაჰალესი, იაპი ქრედი პლაზა 
C ბლოკ ჯამერთ სოკაკ 1C ქათ: 5,  
ბეშიქთაში, სტამბოლი, 34330, თურქეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29695 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92589 A 
(220) 2017 06 07 
(732) მეტელ, ინკ. 

333 კონტინენტალ ბულვარი, ელ- 
სეგუნდო, კალიფორნია 90245, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29696 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 

 
 #10  2018 05 25 

 
47 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2017 92870 A 
(220) 2017 06 21 
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე  
ჯადესი No:4 34467 მასლაქი სარიერი  
სტამბოლი, თურქეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29697 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92871 A 
(220) 2017 06 21 
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

ანონიმ შირქეთი 
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე  
ჯადესი No:4 34467 მასლაქი სარიერი  
სტამბოლი, თურქეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29698 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92928 A 
(220) 2017 06 23 
(732) სს `ნოვა ტექნოლოჯი~ 

უზნაძის ქ. 37, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29699 R  
(151) 2018 05 17 
(181) 2028 05 17 
(260) AM 2017 92995 A 
(220) 2017 06 26 
(732) შპს `ჯი-ემ-პი“ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

 
__________________________________________ 
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(111) M 2018 29631 R  
(151) 2018 05 08 
(181) 2028 05 08 
(210) AM 97398 
(220) 2018 04 24 
(732) შპს `ფირმა `დისნა~ 

დრუჟბა ნაროდოვის ბულვარი, სახლი  
14-16, ოთახი 500, 01103, კიევი, უკრაინა 

(740) გიორგი კანკავა 
(540) 

 
(591) თეთრი, შავი, ყავისფერი, ყვითელი 
(531) 05.01.20; 19.09.01; 19.09.02; 26.01.05;  

29.01.12 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარ-
და). 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29632 R  
(151) 2018 05 08 
(181) 2028 05 08 
(210) AM 97381 
(220) 2018 04 23 
(732) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~ 

ი. ევდოშვილის ქ. 18, სართ.2, 0131,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

ელკავინი B 
Elсavin B 
Елкавин Б 

(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; სამედიცი-
ნო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; 
სამედიცინო დანიშნულების დიეტური საკვები  
და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური 
დანამატები ადამიანებისათვის; კბილის დასა- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29633 R  
(151) 2018 05 08 
(181) 2028 05 08 
(210) AM 97004 
(220) 2018 03 26 
(732) შპს `საქართველოს უნივერსიტეტი~ 

კოსტავას ქ.77 ა, 0171, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ქეთევან ხატიაშვილი 
(540)  

თუ სწავლა გინდა 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორ-
განიზება 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29634 R  
(151) 2018 05 08 
(181) 2028 05 08 
(210) AM 97199 
(220) 2018 04 10 
(732) შპს `სითი ლოფტი~ 

26 მაისის სახელობის მოედანი, 0171,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 14.05.01; 14.05.09; 26.04.01; 26.04.05;  

26.04.24 
(511)  
43 – დროებითი საცხოვრებლით  უზრუნველ-
ყოფის ბიუროები [სასტუმროები, პანსიონები]; 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
sasaqonlo niSnebi 

 
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis 

saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 
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sasaqonlo niSnebi 

დროებითი საცხოვრებლის გაქირავება; დრო-
ებითი საცხოვრებლის დაჯავშნა; ცხოველთა 
პანსიონები; ბარების მომსახურება; ადგილე-
ბის დაჯავშნა პანსიონებში; პანსიონები; გა-
დასატანი ნაგებობების გაქირავება; კაფეები; 
კაფეტერიები; დასასვენებელი ბანაკები [საც-
ხოვრებლით უზრუნველყოფა]; კემპინგებით 
უზრუნველყოფა; დაწესებულებების სასადი-
ლოები; საკვების შეკვეთით დამზადება და 
შინ მიტანა; ბავშვთა ბაგები; მოხუცებულთა 
თავშესაფრები; ადგილების დაჯავშნა სასტუ-
მროში; სასტუმროები; მოტელები; ავეჯის, მა-
გიდის თეთრეულისა და ჭურჭლის გაქირა-
ვება; შეხვედრების ჩასატარებელი ოთახების 
გაქირავება; კარვების გაქირავება; რესტორნე-
ბი; თვითმომსახურების რესტორნები; სასაუზ-
მეები; ტურბაზები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29635 R  
(151) 2018 05 08 
(181) 2028 05 08 
(210) AM 97201 
(220) 2018 04 10 
(732) შპს `სითი ლოფტი~ 

26 მაისის სახელობის მოედანი, 0171, 
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

ROOMS 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 – დროებითი საცხოვრებლით  უზრუნველ-
ყოფის ბიუროები [სასტუმროები, პანსიონები]; 
დროებითი საცხოვრებლის გაქირავება; დრო-
ებითი საცხოვრებლის დაჯავშნა; ცხოველთა 
პანსიონები; ბარების მომსახურება; ადგილე-
ბის დაჯავშნა პანსიონებში; პანსიონები; გა-
დასატანი ნაგებობების გაქირავება; კაფეები; 
კაფეტერიები; დასასვენებელი ბანაკები [საც-
ხოვრებლით უზრუნველყოფა]; კემპინგებით 
უზრუნველყოფა; დაწესებულებების სასადი-
ლოები; საკვების შეკვეთით დამზადება და 
შინ მიტანა; ბავშვთა ბაგები; მოხუცებულთა 
თავშესაფრები; ადგილების დაჯავშნა სას-
ტუმროში; სასტუმროები; მოტელები; ავეჯის, 
მაგიდის თეთრეულისა და ჭურჭლის გაქირა-
ვება; შეხვედრების ჩასატარებელი ოთახების 
გაქირავება; კარვების გაქირავება; რესტორნე-
ბი; თვითმომსახურების რესტორნები; სასაუზ-
მეები; ტურბაზები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29636 R  
(151) 2018 05 08 
(181) 2028 05 08 
(210) AM 97200 

(220) 2018 04 10 
(732) შპს `სითი ლოფტი~ 

26 მაისის სახელობის მოედანი, 0171, 
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 14.05.09; 14.05.21; 26.01.12; 26.01.16;  

26.01.24; 27.05.01 
(511)  
43 – დროებითი საცხოვრებლით  უზრუნველ-
ყოფის ბიუროები [სასტუმროები, პანსიონები]; 
დროებითი საცხოვრებლის გაქირავება; დრო-
ებითი საცხოვრებლის დაჯავშნა; ცხოველთა 
პანსიონები; ბარების მომსახურება; ადგილე-
ბის დაჯავშნა პანსიონებში; პანსიონები; გა-
დასატანი ნაგებობების გაქირავება; კაფეები; 
კაფეტერიები; დასასვენებელი ბანაკები [საც-
ხოვრებლით უზრუნველყოფა]; კემპინგებით 
უზრუნველყოფა; დაწესებულებების სასადი-
ლოები; საკვების შეკვეთით დამზადება და 
შინ მიტანა; ბავშვთა ბაგები; მოხუცებულთა 
თავშესაფრები; ადგილების დაჯავშნა სას-
ტუმროში; სასტუმროები; მოტელები; ავეჯის, 
მაგიდის თეთრეულისა და ჭურჭლის გაქირა-
ვება; შეხვედრების ჩასატარებელი ოთახების 
გაქირავება; კარვების გაქირავება; რესტორნე-
ბი; თვითმომსახურების რესტორნები; სასაუზ-
მეები; ტურბაზები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29637 R  
(151) 2018 05 08 
(181) 2028 05 08 
(210) AM 97205 
(220) 2018 04 10 
(732) შპს `სითი ლოფტი~ 

26 მაისის სახელობის მოედანი, 0171, 
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

ROOMS HOTELS 
(591) შავ-თეთრი 
 
(511)  
43 – დროებითი საცხოვრებლით  უზრუნველ-
ყოფის ბიუროები [სასტუმროები, პანსიონები]; 
დროებითი საცხოვრებლის გაქირავება; დრო-
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ებითი საცხოვრებლის დაჯავშნა; ცხოველთა 
პანსიონები; ბარების მომსახურება; ადგილე-
ბის დაჯავშნა პანსიონებში; პანსიონები; გა-
დასატანი ნაგებობების გაქირავება; კაფეები; 
კაფეტერიები; დასასვენებელი ბანაკები [საც-
ხოვრებლით უზრუნველყოფა]; კემპინგებით 
უზრუნველყოფა; დაწესებულებების სასადი-
ლოები; საკვების შეკვეთით დამზადება და 
შინ მიტანა; ბავშვთა ბაგები; მოხუცებულთა 
თავშესაფრები; ადგილების დაჯავშნა სას-
ტუმროში; სასტუმროები; მოტელები; ავეჯის, 
მაგიდის თეთრეულისა და ჭურჭლის გაქირა-
ვება; შეხვედრების ჩასატარებელი ოთახების 
გაქირავება; კარვების გაქირავება; რესტორნე-
ბი; თვითმომსახურების რესტორნები; სასაუზ-
მეები; ტურბაზები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29639 R  
(151) 2018 05 14 
(181) 2028 05 14 
(210) AM 97431 
(220) 2018 04 30 
(732) სს `საქართველოს ბანკი~ 

გაგარინის ქ. 29ა, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 
 

 
 

(591) ნარინჯისფერი, თეთრი 
(531) 15.01.24; 15.01.25; 29.01.12 
(554) მოცულობითი  
(511)  
9 – სწრაფი გადახდის აპარატები. 
 

36 – გადახდის მომსახურება სწრაფი გადახ-
დის აპარატების მეშვეობით. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29640 R  
(151) 2018 05 15 
(181) 2028 05 15 
(210) AM 97430 
(220) 2018 04 27 
(732) შპს `ქართული ოცნება~ 

ჭავჭავაძის გამზ. 39ა, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ანანო ხაინდრავა 

(540)  

Bera 
ბერა 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნ-
ველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორ-
განიზება. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29641 R  
(151) 2018 05 16 
(181) 2028 05 16 
(210) AM 96697 
(220) 2018 03 07 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100  
დელავერი, უილმინგტონი, 19808-1674, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) ლურჯი, მუქი ლურჯი, თეთრი 
(531) 19.03.24; 26.04.08; 26.04.10; 26.04.24;  

27.05.01; 27.05.24; 29.01.12 
(511)  
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მი-
ზნებისათვის): სიგარები, სიგარილები; სან-
თებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგა-
რეტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის 
ჰილზები, სიგარეტის ფილტრები, ჯიბის მოწ-
ყობილობა სიგარეტის და პაპიროსის დახვევი-
სათვის; ქაღალდის ჰილზებში თამბაქოს დამ-
ტენი ხელის მოწყობილობა; ელექტრონული 
სიგარეტი;  სითხეები ელექტრონული სიგარე-
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ტისათვის; გახურებისთვის განკუთვნილი თა-
მბაქოს ნაწარმი. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29642 R  
(151) 2018 05 16 
(181) 2028 05 16 
(210) AM 96699 
(220) 2018 03 07 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100  
დელავერი, უილმინგტონი, 19808-1674,  
აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) ლურჯი, წითელი, თეთრი 
(531) 01.15.09; 19.03.24; 26.01.06; 26.04.09;  

27.05.24; 29.01.14 
(511)  
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მი-
ზნებისათვის): სიგარები, სიგარილები; სან-
თებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგა-
რეტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის 
ჰილზები, სიგარეტის ფილტრები, ჯიბის მოწ-
ყობილობა სიგარეტის და პაპიროსის დახვევი-
სათვის; ქაღალდის ჰილზებში თამბაქოს დამ-
ტენი ხელის მოწყობილობა; ელექტრონული 
სიგარეტი;  სითხეები ელექტრონული სიგარე-
ტისათვის; გახურებისთვის განკუთვნილი თა-
მბაქოს ნაწარმი. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29643 R  
(151) 2018 05 16 
(181) 2028 05 16 
(210) AM 96940 

(220) 2018 03 21 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100  
დელავერი, უილმინგტონი, 19808-1674, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 
 

 
 

(591) წითელი, თეთრი, ლურჯი 
(531) 25.01.10; 25.05.01; 26.01.12; 26.04.02;  

26.04.07; 26.04.10; 26.04.24; 26.11.09;  
27.05.24; 29.01.12 

(511)  
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მი-
ზნებისათვის): სიგარები, სიგარილები; სან-
თებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგა-
რეტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის 
ჰილზები, სიგარეტის ფილტრები, ჯიბის მოწ-
ყობილობა სიგარეტის და პაპიროსის დახვევი-
სათვის; ქაღალდის ჰილზებში თამბაქოს დამ-
ტენი ხელის მოწყობილობა; ელექტრონული 
სიგარეტი;  სითხეები ელექტრონული სიგარე-
ტისათვის; გახურებისთვის განკუთვნილი თა-
მბაქოს ნაწარმი. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29644 R  
(151) 2018 05 16 
(181) 2028 05 16 
(210) AM 96942 
(220) 2018 03 21 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100  
დელავერი, უილმინგტონი, 19808-1674, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 
 

 
 

(591) შავი, თეთრი, ლურჯი, იასამნისფერი 
(531) 25.05.05; 26.01.12; 26.04.02; 26.04.10;  

26.04.24; 26.11.09; 27.05.24; 29.01.14 
(511)  
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მი-
ზნებისათვის): სიგარები, სიგარილები; სანთე-
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ბლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგარე-
ტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის ჰილ-
ზები, სიგარეტის ფილტრები, ჯიბის მოწყო-
ბილობა სიგარეტის და პაპიროსის დახვევი-
სათვის; ქაღალდის ჰილზებში თამბაქოს დამ-
ტენი ხელის მოწყობილობა; ელექტრონული 
სიგარეტი;  სითხეები ელექტრონული სიგარე-
ტისათვის; გახურებისთვის განკუთვნილი თა-
მბაქოს ნაწარმი.  
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29645 R  
(151) 2018 05 16 
(181) 2028 05 16 
(210) AM 96698 
(220) 2018 03 07 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100  
დელავერი, უილმინგტონი, 19808-1674,  
აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) ლურჯი, თეთრი, ვერცხლისფერი 
(531) 19.03.24; 26.04.09; 27.05.24; 29.01.13 
(511)  
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მი-
ზნებისათვის): სიგარები, სიგარილები; სანთე-
ბლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგარე-
ტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის ჰილ-
ზები, სიგარეტის ფილტრები, ჯიბის მოწყობი-
ლობა სიგარეტის და პაპიროსის დახვევისათ-
ვის; ქაღალდის ჰილზებში თამბაქოს დამტენი 
ხელის მოწყობილობა; ელექტრონული სიგა-
რეტი;  სითხეები ელექტრონული სიგარეტისა-
თვის; გახურებისთვის განკუთვნილი თამბა-
ქოს ნაწარმი. 
__________________________________________ 

(111) M 2018 29646 R  
(151) 2018 05 16 
(181) 2028 05 16 
(210) AM 96941 
(220) 2018 03 21 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100  
დელავერი, უილმინგტონი, 19808-1674,  
აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 
 

 
 

(591) ლურჯი, მუქი ლურჯი, ვერცხლისფერი 
(531) 26.01.12; 26.04.02; 26.04.10; 26.04.24;  

27.05.24; 29.01.12 
(511)  
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მი-
ზნებისათვის): სიგარები, სიგარილები; სანთე-
ბლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგარე-
ტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის ჰილ-
ზები, სიგარეტის ფილტრები, ჯიბის მოწყო-
ბილობა სიგარეტის და პაპიროსის დახვევი-
სათვის; ქაღალდის ჰილზებში თამბაქოს დამ-
ტენი ხელის მოწყობილობა; ელექტრონული 
სიგარეტი;  სითხეები ელექტრონული სიგარე-
ტისათვის; გახურებისთვის განკუთვნილი თა-
მბაქოს ნაწარმი.  
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29647 R  
(151) 2018 05 16 
(181) 2028 05 16 
(210) AM 97227 
(220) 2018 04 13 
(732) სს `მეგობრების მარანი~ 

სოფ. შილდა, ყვარლის რ-ნი, 4816,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, წითელი, შინდისფერი,  

მწვანე, ლურჯი 
(531) 06.07.04; 06.07.25; 07.01.09; 27.05.01;  

27.05.10; 28.19; 29.01.15 
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(511)  
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29700 R  
(151) 2018 05 18 
(181) 2028 05 18 
(210) AM 96920 
(220) 2018 03 21 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100  
დელავერი, უილმინგტონი, 19808-1674,  
აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

PALL MALL RED 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მი-
ზნებისათვის): სიგარები, სიგარილები; სან-
თებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგა-
რეტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის 
ჰილზები, სიგარეტის ფილტრები, ჯიბის მოწ-
ყობილობა სიგარეტის და პაპიროსის დახვე-
ვისათვის; ქაღალდის ჰილზებში თამბაქოს და-
მტენი ხელის მოწყობილობა; ელექტრონული 
სიგარეტი; სითხეები ელექტრონული სიგარე-
ტისათვის; გახურებისთვის განკუთვნილი თა-
მბაქოს ნაწარმი. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29701 R  
(151) 2018 05 18 
(181) 2028 05 18 
(210) AM 96923 
(220) 2018 03 21 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100  
დელავერი, უილმინგტონი, 19808-1674,  
აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

PALL MALL BLUE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მი-
ზნებისათვის): სიგარები, სიგარილები; სანთე-
ბლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგარე-

ტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის ჰილ-
ზები, სიგარეტის ფილტრები, ჯიბის მოწყო-
ბილობა სიგარეტის და პაპიროსის დახვევი-
სათვის; ქაღალდის ჰილზებში თამბაქოს დამ-
ტენი ხელის მოწყობილობა; ელექტრონული 
სიგარეტი;  სითხეები ელექტრონული სიგარე-
ტისათვის; გახურებისთვის განკუთვნილი თა-
მბაქოს ნაწარმი.  
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29702 R  
(151) 2018 05 18 
(181) 2028 05 18 
(210) AM 96928 
(220) 2018 03 21 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100  
დელავერი, უილმინგტონი, 19808-1674, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

PALL MALL WHITE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მი-
ზნებისათვის): სიგარები, სიგარილები; სანთე-
ბლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგარე-
ტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის ჰილ-
ზები, სიგარეტის ფილტრები, ჯიბის მოწყობი-
ლობა სიგარეტის და პაპიროსის დახვევისა-
თვის; ქაღალდის ჰილზებში თამბაქოს დამტე-
ნი ხელის მოწყობილობა; ელექტრონული სი-
გარეტი;  სითხეები ელექტრონული სიგარეტი-
სათვის; გახურებისთვის განკუთვნილი თამბა-
ქოს ნაწარმი.  
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29703 R  
(151) 2018 05 18 
(181) 2028 05 18 
(210) AM 96943 
(220) 2018 03 21 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100  
დელავერი, უილმინგტონი, 19808-1674, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 
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(591) ლურჯი, წითელი, თეთრი,  
ვერცხლისფერი 

(531) 26.04.02; 26.04.12; 26.04.24; 27.05.10;  
27.05.24; 29.01.13 

(511)  
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მი-
ზნებისათვის): სიგარები, სიგარილები; სანთე-
ბლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგარე-
ტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის ჰილ-
ზები, სიგარეტის ფილტრები, ჯიბის მოწყო-
ბილობა სიგარეტის და პაპიროსის დახვევი-
სათვის; ქაღალდის ჰილზებში თამბაქოს დამ-
ტენი ხელის მოწყობილობა; ელექტრონული 
სიგარეტი;  სითხეები ელექტრონული სიგარე-
ტისათვის; გახურებისთვის განკუთვნილი თა-
მბაქოს ნაწარმი. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29704 R  
(151) 2018 05 18 
(181) 2028 05 18 
(210) AM 96932 
(220) 2018 03 21 
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100  
დელავერი, უილმინგტონი, 19808-1674,  
აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

PALL MALL VIOLET 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მი-
ზნებისათვის): სიგარები, სიგარილები; სანთე-
ბლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგარე-
ტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის ჰილ-
ზები, სიგარეტის ფილტრები, ჯიბის მოწყობი-
ლობა სიგარეტის და პაპიროსის დახვევისა-
თვის; ქაღალდის ჰილზებში თამბაქოს დამ-
ტენი ხელის მოწყობილობა; ელექტრონული 
სიგარეტი;  სითხეები ელექტრონული სიგარე-
ტისათვის; გახურებისთვის განკუთვნილი თა-
მბაქოს ნაწარმი.  
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29705 R  
(151) 2018 05 21 
(181) 2028 05 21 
(210) AM 97026 
(220) 2018 03 28 
(732) როტმანს ოფ პელ მელ ლიმიტედ 

რუტ დე ფრანს 17, ბონკურ, 2926,  
შვეიცარია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

ROTHMANS ROYALS 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 – სიგარეტი; პაპიროსი; დამუშავებული და 
დაუმუშავებელი თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მი-
ზნებისათვის); სიგარები, სიგარილები; სანთე-
ბლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგარე-
ტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის ჰილ-
ზები; სიგარეტის ფილტრები; ჯიბის მოწყობი-
ლობა სიგარეტის დახვევისათვის; ქაღალდის 
ჰილზებში თამბაქოს დამტენი ხელის მანქა-
ნები; ელექტრონული სიგარეტი; სითხეები 
ელექტრონული სიგარეტებისათვის; გახურე-
ბისთვის განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმი. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29706 R  
(151) 2018 05 21 
(181) 2028 05 21 
(210) AM 97027 
(220) 2018 03 28 
(732) როტმანს ოფ პელ მელ ლიმიტედ 

რუტ დე ფრანს 17, ბონკურ, 2926,  
შვეიცარია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

ROTHMANS ROYALS 
DEMI BLACK 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 – სიგარეტი; პაპიროსი; დამუშავებული და 
დაუმუშავებელი თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მი-
ზნებისათვის); სიგარები, სიგარილები; სანთე-
ბლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგარე-
ტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის ჰილ-
ზები; სიგარეტის ფილტრები; ჯიბის მოწყო-
ბილობა სიგარეტის დახვევისათვის; ქაღალ-
დის ჰილზებში თამბაქოს დამტენი ხელის 
მანქანები; ელექტრონული სიგარეტი; სითხეე-
ბი ელექტრონული სიგარეტებისათვის; გახუ-
რებისთვის განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმი. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29707 R  
(151) 2018 05 21 
(181) 2028 05 21 
(210) AM 97028 
(220) 2018 03 28 
(732) როტმანს ოფ პელ მელ ლიმიტედ 

რუტ დე ფრანს 17, ბონკურ, 2926,  
შვეიცარია 
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(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

ROTHMANS ROYALS 
DEMI BLUE 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 – სიგარეტი; პაპიროსი; დამუშავებული და 
დაუმუშავებელი თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მი-
ზნებისათვის); სიგარები, სიგარილები; სანთე-
ბლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგარე-
ტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის ჰილ-
ზები; სიგარეტის ფილტრები; ჯიბის მოწყო-
ბილობა სიგარეტის დახვევისათვის; ქაღალ-
დის ჰილზებში თამბაქოს დამტენი ხელის მან-
ქანები; ელექტრონული სიგარეტი; სითხეები 
ელექტრონული სიგარეტებისათვის; გახურე-
ბისთვის განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმი. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29708 R  
(151) 2018 05 21 
(181) 2028 05 21 
(210) AM 97029 
(220) 2018 03 28 
(732) როტმანს ოფ პელ მელ ლიმიტედ 

რუტ დე ფრანს 17, ბონკურ, 2926,  
შვეიცარია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

DEMI CLICK PURPLE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 – სიგარეტი; პაპიროსი; დამუშავებული და 
დაუმუშავებელი თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; 
თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო მი-
ზნებისათვის); სიგარები, სიგარილები; სანთე-
ბლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგარე-
ტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის ჰილ-
ზები; სიგარეტის ფილტრები; ჯიბის მოწყო-
ბილობა სიგარეტის დახვევისათვის; ქაღალ-
დის ჰილზებში თამბაქოს დამტენი ხელის 
მანქანები; ელექტრონული სიგარეტი; სითხეე-
ბი ელექტრონული სიგარეტებისათვის; გახუ-
რებისთვის განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმი. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29709 R  
(151) 2018 05 21 
(181) 2028 05 21 
(210) AM 97449 
(220) 2018 05 04 
(732) შპს `ასემოდ~ 

ჟ. შარტავას ქ. 69, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ილონა როჟკანი 
(540)  

CORTAIR 
კორტაირი 
Кортаир 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატი. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2018 89751 A 
(800) 1320428 
(151) 2016 02 09 
(891) 2016 02 09 
(731) BMVA ELEKTRONİK SANAYI VE  

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Gültepe Mah. Türe Sok. No:2, İSTANBUL,  
Turkey 

(540) 

 
(591) Green, black and white 
(531) 16.01.11; 27.05.01; 29.01.13 
(511)  
7 – Machines, machine tools and industrial robots 
for processing and shaping wood, metals, glass, plas-
tics and minerals, 3D printers; construction machi-
nes and robotic mechanisms (machines) for use in 
construction: bulldozers, diggers (machines), exca-
vators, road construction and road paving machines, 
drilling machines, rock drilling machines, road swe-
eping machines; lifting, loading and transmission 
machines and robotic mechanisms (machines) for 
lifting, loading and transmission purposes: elevators, 
escalators and cranes; machines and robotic mecha-
nisms (machines) for use in agriculture and animal 
breeding, machines and robotic mechanisms (machi-
nes) for processing cereals, fruits, vegetables and 
food; engines and motors, other than for land ve-
hicles, parts and fittings therefor: hydraulic and pne-
umatic controls for engines and motors, brakes other 
than for vehicles, brake linings for engines, cranks-
hafts, gearboxes, other than for land vehicles, gear-
boxes (terms considered too vague by the Internatio-
nal Bureau - Rule 13(2)(b) of the Common Regula-
tions), cylinders for engines, pistons for engines, tur-
bines, not for land vehicles, filters for engines and 
motors, oil, air and fuel filters for land vehicle en-
gines, exhausts for land vehicle engines, exhaust ma-
nifolds for land vehicle engines, engine cylinders for 
land vehicles, engine cylinder heads for land vehic-
les, pistons for land vehicle engines, carburetors for 
land vehicles, fuel conversion apparatus for land 
vehicle engines, injectors for land vehicle engines, 
fuel economisers for land vehicle engines, pumps for  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
land vehicle engines, valves for land vehicle en-
gines, starter motors for land vehicles, dynamos for 
land vehicle engines, sparking plugs for land vehicle 
engines; bearings (parts of machines), roller or ball 
bearings; machines for mounting and detaching tires; 
alternators, current generators, electric generators, 
current generators operated with solar energy; pain-
ting machines, automatic spray guns for paint, elec-
tric, hydraulic and pneumatic punching machines 
and guns, electric adhesive tape dispensers (machi-
nes), electric guns for compressed gas or liquid spra-
ying machines, electric hand drills, electric hand 
saws, electric jigsaw machines, spiral machines, 
compressed air machines, compressors (machines), 
vehicle washing installations, robotic mechanisms 
(machines) with the abovementioned functions; elec-
tric and gas-operated welding apparatus, electric arc 
welding apparatus, electric soldering apparatus, elec-
tric arc cutting apparatus, electrodes for welding ma-
chines, industrial robots (machines) with the above-
mentioned functions; printing machines; packaging 
machines, filling, plugging and sealing machines, la-
bellers (machines), sorting machines, industrial ro-
bots (machines) with the abovementioned functions, 
electric packing machines for plugging and sealing 
of plastics; machines for textile processing, sewing 
machines, industrial robots (machines) with the abo-
vementioned functions; pumps other than parts of 
machines or engines (terms considered too vague by 
the International Bureau - Rule 13(2)(b) of the Com-
mon Regulations), fuel dispensing pumps for service 
stations, self-regulating fuel pumps; electric kitchen 
machines for chopping, grinding, crushing, mixing 
and mincing foodstuff, washing machines, laundry 
washing machines, dishwashers, spin driers (not 
heated), electric cleaning machines for cleaning 
floors, carpets or floorings, vacuum cleaners and 
parts thereof; automatic vending machines; galvani-
zing and electroplating machines; electric door ope-
ners and closers, joints (parts of engines). 
 

8 – Side arms and blades (weapons); tools and appa-
ratus included in this class for personal beauty care 
use: tools and apparatus included in this class for 
shaving, epilation, manicure and pedicure, electric 
hand implements for straightening and curling hair, 
scissors, hand-operated [non-electric] hand tools inc-
luded in this class for the repair of machines, appara-
tus and vehicles and for use in construction, agricul-
ture, horticultural and forestry, none of them being 
power tools; electric or non-electric irons; steam 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec 
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb 

 
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17). 
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irons; forks, spoons, knives and non-electric cutters, 
slicers, peelers for kitchen use, including those made 
of precious metals. 
 

11 – Lighting installations; lights for vehicles and in-
terior-exterior spaces; heating installations using so-
lid, liquid or gas fuels or electricity, central heating 
boilers, boilers for heating installations, radiators 
[heating], heat exchangers, not parts of machines, 
stoves, kitchen stoves, solar thermal collectors [hea-
ting], steam, gas and fog generators, steam boilers, 
other than parts of machines, acetylene generators, 
oxygen generators, nitrogen generators; installations 
for air-conditioning and ventilating; cooling insta-
llations and freezers; electric and gas-powered devi-
ces, installations and apparatus for cooking, drying 
and boiling: cookers, electric cooking pots, electric 
water heaters, barbecues, electric laundry driers; hair 
driers; hand drying apparatus; sanitary installations, 
taps [faucets], shower installations, toilets [water-
closets], shower and bathing cubicles, bath tubs, toi-
let seats, sinks, wash-hand basins [parts of sanitary 
installations]; water softening apparatus; water puri-
fication apparatus; water purification installations; 
waste water purification installations; electric bed 
warmers and electric blankets, not for medical use; 
electric pillow warmers; electric or non-electric foot-
warmers; hot water bottles; filters for aquariums and 
aquarium filtration apparatus; industrial type insta-
llations for cooking, drying and cooling purposes; 
pasteurizers and sterilizers. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90638 A 
(800) 438667 
(151) 1978 06 16 
(891) 2017 01 05 
(731) WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG 

Alexander-Wiegand-Strasse 30, 63911  
Klingenberg, Germany 

(540)  

WIKA 
(511)  
6 – Fastening and connecting elements, namely 
screw joints, french caps and connections for metal 
tubes and pipes; reinforcements for piping, namely 
valves, parts of the aforementioned goods. 
 

11 – Valves and fittings for piping, namely taps, val-
ves; parts of the aforementioned goods. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91121 A 
(800) 1333001 
(151) 2016 06 09 
(891) 2016 06 09 
(731) ARIKAN PLASTİK VE KIRTASİYE  

SANAYİİÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ 
Ikitelli Organize Sanayi Bölgesi, Çevre  

Sanayi Sitesi, 16. Blok, No:1-2-3-4,  
Başakşehir, İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 27.05.17 
(511)  
3 – Bleaching and cleaning preparations; detergents 
other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes; laundry bleach; fabric sof-
teners for laundry use; stain removers; dishwasher 
detergents; perfumery; cosmetics; fragrances; deodo-
rants for personal use and animals; soaps; dental care 
preparations; dentifrices; denture polishes; tooth 
whitening preparations; mouth washes, not for me-
dical purposes; abrasive preparations; emery cloth; 
sandpaper; pumice stone; abrasive pastes; polishing 
preparations for leather, vinyl, metal and wood; po-
lishes and creams for leather, vinyl, metal and wood; 
wax for polishing; baby wipes, pre-moistened or im-
pregnated tissues or wipes, pre-moistened cosmetic 
wipes. 
 

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes; chemical preparations for medical 
and veterinary purposes; chemical reagents for phar-
maceutical and veterinary purposes; dietary supple-
ments for pharmaceutical and veterinary purposes; 
dietary supplements; nutritional supplements; medi-
cal preparations for slimming purposes; food for ba-
bies; herbs and herbal beverages adapted for medici-
nal purposes; dental preparations and articles; teeth 
filling material; dental impression material; dental 
adhesives and material for repairing teeth; sanitary 
preparations for medical use; hygienic pads; hygie-
nic tampons; plasters; materials for dressings; dia-
pers, including those made of paper and textiles; ba-
bies' diapers of textile; babies' diapers of paper; pre-
parations for destroying vermin; fungicides; herbici-
des; deodorants, other than for human beings or for 
animals; air deodorizing preparations; disinfectants; 
antiseptics; detergents for medical purposes. 
 

10 – Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes; chemical preparations for medical 
and veterinary purposes; chemical reagents for phar-
maceutical and veterinary purposes; dietary supple-
ments for pharmaceutical and veterinary purposes; 
dietary supplements; nutritional supplements; medi-
cal preparations for slimming purposes; food for 
babies; herbs and herbal beverages adapted for me-
dicinal purposes; dental preparations and articles; 
teeth filling material; dental impression material; 
dental adhesives and material for repairing teeth; 
sanitary preparations for medical use; hygienic pads; 
hygienic tampons; plasters; materials for dressings; 
diapers, including those made of paper and textiles; 
babies' diapers of textile; babies' diapers of paper; 
preparations for destroying vermin; fungicides; her-
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bicides; deodorants, other than for human beings or 
for animals; air deodorizing preparations; disinfec-
tants; antiseptics; detergents for medical purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91143 A 
(800) 570261 
(151) 1991 02 02 
(891) 2016 11 10 
(731) BK Giulini GmbH 

Giulinistraße 2, 67065 Ludwigshafen,  
Germany 

(540)  

SOLVA 
(511)  
1 – Melting salts for use in cheese-making. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91728 A 
(800) 1338136 
(151) 2016 07 28 
(891) 2016 07 28 
(731) EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

"Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen-Triugulnika"  
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540) 

 
(591) Blue, yellow, black, white and brown.  
(531) 01.03.20; 27.03.02; 27.05.02; 29.01.15 
(511)  
9 – Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; computer software (re-
corded), monitors [computer hardware].  
 

28 – Games that are not included in other classes; 
amusement machines, automatic and coin-operated; 
gaming machines [for gambling], adapted for use 
with external screen or monitor. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92633 A 
(800) 1347611 
(151) 2017 02 07 
(891) 2017 02 07 
(731) PANKRATOV ALEXEY VLADIMIROVICH 

Borisa Galushkina street, 25-105 RU-129301 
Moscow, Russian Federation 

(540) 

 

(591) White, orange and green 
(531) 21.03.21; 28.05; 29.01.13 
(511)  
6 – Steel strip; steel sheets; iron slabs; iron strip; 
aluminium foil; tinplate; tinfoil; sheets and plates of 
metal; cast steel; ingots of common metal; blooms 
[metallurgy]; beams of metal; joists of metal; wire; 
steel wire; aluminium wire; wire of common metal; 
iron wire; copper wire, not insulated; wire cloth; fi-
lings of metal; greenhouses of metal, transportable; 
steel buildings; paint spraying booths of metal; 
buildings of metal; steel masts; poles of metal; posts 
of metal; props of metal; water-pipes of metal; drain 
pipes of metal; pipes of metal; gutter pipes of metal; 
elbows of metal for pipes; chimney cowls of metal; 
flanges of metal [collars]; pipe muffs of metal; junc-
tions of metal for pipes; clips of metal for cables and 
pipes; drain traps [valves] of metal; water-pipe val-
ves of metal; fittings of metal for windows; lintels of 
metal; window frames of metal; windows of metal; 
strap-hinges of metal; window casement bolts; iron-
work for windows; window fasteners of metal; sash 
fasteners of metal for windows; jalousies of metal; 
outdoor blinds of metal; shutters of metal; insect 
screens of metal; doors of metal; door panels of me-
tal; sills of metal; door frames of metal; ironwork for 
doors; door fittings of metal; door stops of metal; 
door handles of metal; door bolts of metal; runners 
of metal for sliding doors; door fasteners of metal; 
staircases of metal; stringers [parts of staircases] of 
metal; steps [ladders] of metal; ladders of metal; 
greenhouse frames of metal; framework of metal for 
building; ceilings of metal; floors of metal; roofing 
of metal; partitions of metal; cornices of metal; mol-
dings of metal for cornices; sheet piles of metal; pa-
lings of metal; trellis of metal; fences of metal; 
balustrades of metal; jets of metal; chains of metal; 
copper rings; stops of metal; angle irons of metal; 
hoppers of metal, non-mechanical; wire rope; tro-
ughs of metal for mixing mortar; scaffolding of me-
tal; brackets of metal for building; fittings of metal 
for building; building panels of metal; cashboxes of 
metal; safes [strong boxes]; safety cashboxes; conta-
iners of metal [storage, transport]; tinplate packings; 
letter boxes of metal; boxes of common metal; 
chests of metal for food; chests of metal; tool boxes 
of metal, empty; tool chests of metal, empty; bottles 
[metal containers] for compressed gas or liquid air; 
containers of metal for storing acids; tin cans; tanks 
of metal; barrels of metal; casks of metal; containers 
of metal for liquid fuel; vats of metal; badges of 
metal for vehicles; signboards of metal; identity pla-
tes of metal; pot hooks of metal; foot scrapers; weat-
her- or wind-vanes of metal; baskets of metal; clot-
hes hooks of metal; split rings of common metal for 
keys; packaging containers of metal; towel dispen-
sers, fixed, of metal; foils of metal for wrapping and 
packaging; firedogs [andirons]; trays of metal; sea-
ling caps of metal; screw tops of metal for bottles; 

 
 #10  2018 05 25 

 
59 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

handling pallets of metal; loading pallets of metal; 
roof gutters of metal; beak-irons [bick-irons]; chill-
molds [foundry]; anvils; vice claws of metal; anvils 
[portable]; foundry molds [moulds] of metal; wra-
pping or binding bands of metal; thread of metal for 
tying-up purposes; slings of metal for handling 
loads; binding thread of metal for agricultural purpo-
ses; ropes of metal; bindings of metal; nozzles of 
metal; shims; safety chains of metal; pulleys of me-
tal, other than for machines; valves of metal, other 
than parts of machines; hinges of metal; taps of me-
tal for casks; pitons of metal; latch bars of metal; 
rings of metal; box fasteners of metal; padlocks; 
keys; locks of metal, other than electric; spring 
locks; latches of metal; lock bolts; locks of metal for 
vehicles; bolts, flat; buckles of common metal [hard-
ware]; locks of metal for bags; closures of metal for 
containers; washers of metal; bolts of metal; horses-
hoe nails; pegs of metal; cotter pins of metal; nails; 
wall plugs of metal; sleeves [metal hardware]; cram-
pons of metal [cramps]; hooks [metal hardware]; 
screws of metal; pins [hardware]; eye bolts; lead se-
als; springs [metal hardware]; rivets of metal; hard-
ware of metal, small; anchors; knobs of metal; hooks 
of metal for roofing slates; nuts of metal; silver sol-
der; brazing alloys; soldering wire of metal; rods of 
metal for brazing; rods of metal for brazing and wel-
ding; rods of metal for welding; gold solder; buil-
ding or furniture fittings of nickel-silver; bed casters 
of metal; furniture casters of metal; fittings of metal 
for furniture; fittings of metal for beds; machine belt 
fasteners of metal; couplings of metal for chains; fe-
rrules of metal for handles; tent pegs of metal; ten-
sion links; barrel hoops of metal; wheel clamps 
[boots]; rope thimbles of metal; ferrules of metal for 
walking sticks; belt stretchers of metal; spurs; cram-
pons [climbing irons]; grease nipples; wire stretchers 
[tension links]; ferrules of metal; stretchers for metal 
bands [tension links]; bathtub grab bars of metal; 
building materials of metal; reinforcing materials, of 
metal, for concrete; reinforcing materials of metal 
for pipes; reinforcing materials of metal for building; 
reinforcing materials of metal for machine belts; le-
tters and numerals of common metal, except type; 
reels of metal, non-mechanical, for flexible hoses. 
 

7 – Harvesting machines; tedding machines; reapers; 
reapers and threshers; threshing machines; grain hus-
king machines; grain separators; winnowers; plo-
ughs; ploughshares; reeling apparatus, mechanical; 
harrows; raking machines; agricultural implements, 
other than hand-operated; lawnmowers [machines]; 
sheaf-binding machines; binding apparatus for hay; 
cultivators [machines]; fodder presses; chaff cutters; 
weeding machines; sowers [machines]; motorized 
cultivators; chisels for machines; drilling heads 
[parts of machines]; drilling bits [parts of machines]; 
tilt hammers; forge bellows; cutting blow pipes, gas-
operated; welding apparatus, gas-operated; soldering 
blow pipes, gas-operated; soldering irons, gas-opera-

ted; gas-operated blow torches; electrodes for wel-
ding machines; soldering lamps; welding machines, 
electric; electric welding apparatus; soldering appa-
ratus, electric; soldering irons, electric; electric arc 
welding apparatus; electric arc cutting apparatus; el-
ectrical apparatus for sealing plastics [packaging]; 
beating machines; hosiery looms; cord making ma-
chines; clippers [machines]; stitching machines; lo-
oms; hemming machines; darning machines; knitting 
machines; sewing machines; machines for the textile 
industry; card clothing [parts of carding machines]; 
carriages for knitting machines; pedal drives for se-
wing machines; spinning wheels; shuttles [parts of 
machines]; rakes for raking machines; leather-wor-
king machines; leather paring machines; fleshing 
machines; lasts for shoes [parts of machines]; eleva-
tors [lifts]; capstans; hoists; pulleys; rack and pinion 
jacks; jacks [machines]; elevating apparatus; lifting 
apparatus; handling apparatus for loading and unlo-
ading; derricks; rams [machines]; cranes [lifting and 
hoisting apparatus]; belt conveyors; pneumatic trans-
porters; conveyors [machines]; belts for conveyors; 
elevator belts; winches; elevator chains [parts of ma-
chines]; elevator operating apparatus; centrifugal 
pumps;  lubricating pumps; pump diaphragms; 
pumps [machines]; pumps for heating installations; 
vacuum pumps [machines]; compressed air pumps; 
self-regulating fuel pumps; compressors [machines]; 
turbocompressors; air pumps [garage installations]; 
superchargers; compressors for refrigerators; blo-
wing machines; bellows [parts of machines]; air suc-
tion machines; pneumatic hammers; compressed air 
machines; bottle filling machines; packing machi-
nes; bottle stoppering machines; bottle sealing ma-
chines; steamrollers; concrete mixers [machines]; 
bulldozers; turf removing ploughs; drainage machi-
nes; excavators; tarring machines; road making ma-
chines; earth moving machines; ditchers [ploughs]; 
road sweeping machines, self-propelled; snow plo-
ughs; can openers, electric; kitchen machines, elec-
tric; grating machines for vegetables; whisks, elec-
tric, for household purposes; fruit presses, electric, 
for household purposes; food processors, electric; 
washing machines [laundry]; wringing machines for 
laundry; ironing machines; mills [machines]; disinte-
grators; crushers for kitchen use, electric; grinding 
machines; waste crushing machines; coffee grinders, 
other than hand-operated; kitchen grinders, electric; 
crushing machines; sizing machines; centrifugal 
machines; separators; sieves [machines or parts of 
machines]; sifting installations; swaging machines; 
die-stamping machines; calenders; punches for 
punching machines; presses [machines for industrial 
purposes]; riveting machines; satinizing machines; 
waste compacting machines; stamping machines; 
punching machines; whitewashing machines; pain-
ting machines; spray guns for paint; dyeing machi-
nes; air brushes for applying colour; mud catchers 
and collectors [machines]; filter presses; filtering 
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machines; agitators; mixing machines; mixers [ma-
chines]; adhesive tape dispensers [machines]; fee-
ders [parts of machines]; cutters [machines]; cutting 
machines; saws [machines]; knives [parts of machi-
nes]; knives for mowing machines; blades [parts of 
machines]; saw blades [parts of machines]; blade ho-
lders [parts of machines]; tools [parts of machines]; 
holding devices for machine tools; glaziers' dia-
monds [parts of machines]; woodworking machines; 
threading machines; mortising machines; milling 
machines; lathes [machine tools]; die-cutting and ta-
pping machines; machine tools; metalworking ma-
chines; stone-working machines; planing machines; 
trueing machines; sharpening machines; potters' 
wheels; bicycle assembling machines; bobbins for 
weaving looms; pressure reducers [parts of machi-
nes]; guides for machines; gears for weaving looms; 
loom shafts; slide rests [parts of machines]; hand-
held tools, other than hand-operated; shears, electric; 
scissors, electric; knives, electric; electric hand 
drills; hair clipping machines for animals; compres-
sed air guns for the extrusion of mastics; glue guns, 
electric; guns [tools using explosives]; chain saws; 
nail pullers, electric; ski edge sharpening tools, elec-
tric; bitumen making machines; spin driers [not he-
ated]; bending machines; labellers [machines]; finis-
hing machines; embossing machines; engraving ma-
chines; blade sharpening [stropping] machines; pa-
permaking machines; paper machines; machines and 
apparatus for polishing [electric]; sealing machines 
for industrial purposes; braiding machines; glass-
working machines; handling machines, automatic 
[manipulators]; robots [machines]; electroplating 
machines; galvanizing machines; machines for pro-
cessing plastics; rammers [machines]; condensing 
installations; ejectors; power hammers; vulcanisation 
apparatus; dividing machines; electric hammers; ve-
nding machines;alternators; bicycle dynamos; cur-
rent generators; dynamos; generators of electricity; 
emergency power generators; dynamo brushes;  dy-
namo belts; self-oiling bearings; ball-bearings; roller 
bearings; anti-friction bearings for machines; axles 
for machines; crank shafts; drums [parts of mach-
ines]; pulleys [parts of machines]; cylinders for ma-
chines; cranks [parts of machines]; machine wheels; 
machine fly-wheels; journals [parts of machines]; 
reels, mechanical, for flexible hoses; torque conver-
ters, other than for land vehicles; universal joints 
[cardan joints]; belts for machines; adhesive bands 
for pulleys; machine wheelwork; transmissions for 
machines; hangers [parts of machines]; springs 
[parts of machines]; shock absorber plungers [parts 
of machines]; regulators [parts of machines]; pre-
ssure regulators [parts of machines]; valves [parts of 
machines]; clack valves [parts of machines]; pressu-
re valves [parts of machines]; water separators; brus-
hes [parts of machines]; brushes, electrically opera-
ted [parts of machines]; saw benches [parts of ma-
chines]; stands for machines; tables for machines; 

shaft couplings [machines]; housings [parts of ma-
chines]; pulverisers [machines]; heat exchangers 
[parts of machines]; catalytic converters; pneumatic 
jacks; grease rings [parts of machines]; cowlings 
[parts of machines]; lubricators [parts of machines]; 
carbon brushes [electricity]; chucks [parts of machi-
nes]; stuffing boxes [parts of machines]; grease bo-
xes [parts of machines]; hammers [parts of machi-
nes]; aprons [parts of machines]; grindstones [parts 
of machines]; drill chucks [parts of machines]. 
 

8 – Hand-operated implements; paring irons [hand 
tools]; graving tools [hand tools]; tube cutters [hand 
tools]; cutters; milling cutters [hand tools]; glaziers' 
diamonds [parts of hand tools]; blades [hand tools]; 
edge tools [hand tools]; tube cutting instruments; 
cutting tools [hand tools]; mortise chisels; caulking 
irons; gouges [hand tools]; chisels; priming irons 
[hand tools]; scraping tools [hand tools]; planes; bla-
des for planes; rabbeting planes; plane irons; needle 
files; rasps [hand tools]; files [tools]; emery files; 
emery boards; penknives; hunting knives; cleavers; 
cutlery; scaling knives; budding knives; molding 
irons; farriers' knives; paring knives; grafting tools 
[hand tools]; pruning knives; braiders [hand tools]; 
can openers, non-electric; bill-hooks; knives; hobby 
knives [scalpels]; ceramic knives; cattle shearers; 
scissors; shears; wick trimmers [scissors]; bow saws; 
jig-saws; frames for handsaws; saws [hand tools]; 
shear blades; saw blades [parts of hand tools]; saw 
holders; annular screw plates; ratchets [hand tools]; 
dies [hand tools]; taps [hand tools]; reamers; bits 
[parts of hand tools]; hand drills, hand-operated; 
handles for hand-operated hand tools; nail punches; 
perforating tools [hand tools]; borers; carpenters' 
augers; hollowing bits [parts of hand tools]; gimlets 
[hand tools]; centre punches [hand tools]; pin pun-
ches; augers [hand tools]; bits [hand tools]; breast 
drills; punch pliers [hand tools]; riveting hammers 
[hand tools]; stone hammers; fullers [hand tools]; 
mallets [hand instruments]; hammers [hand tools]; 
masons' hammers; pickhammers; pickaxes; ice 
picks; sledgehammers; picks [hand tools]; rams 
[hand tools]; sharpening stones; sharpening steels; 
sharpening instruments; blade sharpening instru-
ments; scythe stones; grindstones [hand tools]; abra-
ding instruments [hand instruments]; razor strops; 
stropping instruments; polishing irons [glazing 
tools]; emery grinding wheels; clamps for carpenters 
or coopers; metal band stretchers [hand tools]; vices; 
bench vices [hand implements]; metal wire stret-
chers [hand tools]; reamer sockets; drill holders 
[hand tools]; cutter bars [hand tools]; extension 
pieces for braces for screw taps; whetstone holders; 
tool belts [holders]; stamping-out tools [hand tools]; 
goffering irons; crimping irons; branding irons; 
numbering punches; punches [hand tools]; palette 
knives; spatulas [hand tools]; squares [hand tools]; 
trowels; expanders [hand tools]; guns [hand tools]; 
guns, hand-operated, for the extrusion of mastics; 
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scrapers [hand tools]; non-electric caulking guns; 
awls; nail pullers, hand-operated; drawing knives; 
tap wrenches; wrenches [hand tools]; screwdrivers, 
non-electric; pliers; mitre [miter (Am.)] boxes [hand 
tools]; fish tapes [hand tools]; lifting jacks, hand-
operated; nail drawers [hand tools]; embossers [hand 
tools]; levers; riveters [hand tools]; instruments for 
punching tickets; crow bars; holing axes; axes; hoop 
cutters [hand tools]; adzes [tools]; tweezers; hand 
tools, hand-operated; irons [non-electric hand tools]; 
engraving needles; pestles for pounding; foundry 
ladles [hand tools]; fire irons; implements for de-
canting liquids [hand tools]; flat irons; hand pumps; 
fireplace bellows [hand tools]; wire strippers [hand 
tools]; air pumps, hand-operated; fulling tools [hand 
tools]; ladles [hand tools]; earth rammers [hand 
tools]; thistle extirpators [hand tools]; rakes [hand 
tools]; shovels [hand tools]; spades [hand tools]; 
mattocks; weeding forks [hand tools]; diggers [hand 
tools]; fruit pickers [hand tools]; trowels [garde-
ning]; secateurs; pruning shears; tree pruners; border 
shears; scythes; scythe rings; lawn clippers [hand 
instruments]; garden tools, hand-operated; sickles; 
apparatus for destroying plant parasites, hand-ope-
rated; insecticide sprayers [hand tools]; syringes for 
spraying insecticides; machetes; agricultural imple-
ments, hand-operated; agricultural forks [hand to-
ols]; table cutlery [knives, forks and spoons]; table 
forks; spoons; silver plate [knives, forks and spo-
ons]; vegetable slicers; vegetable choppers; mortars 
for pounding; mincing knives [hand tools]; beard 
clippers; razor cases; razor blades; shaving cases; ra-
zors, electric or non-electric; hair clippers for per-
sonal use, electric and non-electric; shearers [hand 
instruments]; nail nippers; cuticle tweezers; pedicure 
sets; nail files; manicure sets; manicure sets, electric; 
lasts [shoemakers' hand tools]; money scoops; hac-
kles [hand tools]. 
 

9 – Comparators; boiler control instruments; moni-
toring apparatus, electric; material testing instru-
ments and machines; plumb lines; scales; weighing 
machines; weighing apparatus and instruments; 
weights; balances [steelyards]; precision balances; 
measuring apparatus; acidimeters for batteries; hyd-
rometers; actinometers; aerometers; alcoholmeters; 
altimeters; ammeters; anemometers; apertometers 
[optics]; barometers; galvanometers; pedometers; 
densimeters; distance measuring apparatus; measu-
res; dynamometers; measuring devices, electric; er-
gometers; refractometers; frequency meters; hygro-
meters; vacuum gauges; speed indicators; pressure 
gauges; precision measuring apparatus; levels [ins-
truments for determining the horizontal]; ohmme-
ters; wavemeters; acid hydrometers; salinometers; 
photometers; planimeters; pressure measuring appa-
ratus; pyrometers; thermometers, not for medical 
purposes; saccharometers; sound locating instru-
ments; spherometers; tachometers; urinometers; va-
riometers; viscosimeters; voltmeters; densitometers;  

accelerometers; connected bracelets [measuring ins-
truments]; calorimeters; flowmeters; pressure indica-
tors; temperature indicators;  pressure indicator 
plugs for valves; water level indicators; electric loss 
indicators; gauges; gasoline gauges; quantity indica-
tors; calibrating rings; surveying chains; calipers; 
slide calipers; jigs [measuring instruments]; dress-
makers' measures; compasses for measuring; gaso-
meters [measuring instruments]; rulers [measuring 
instruments]; slope indicators; logs [measuring ins-
truments]; mathematical instruments; carpenters' ru-
les; measuring instruments; rules [measuring instru-
ments]; levelling instruments; micrometers; protrac-
tors [measuring instruments]; sextants; screw-tap-
ping gauges; marking gauges [joinery]; azimuth ins-
truments; measuring spoons; plumb bobs; sounding 
lines; verniers; acoustic alarms; push buttons for 
bells; signal bells; detectors; mechanical signs; sig-
nal lanterns; signs, luminous; signals, luminous or 
mechanical; signalling whistles; buzzers; spirit le-
vels; metronomes; balancing apparatus; mercury le-
vels; oscillographs; time recording apparatus; bar 
code readers; chronographs [time recording appara-
tus]; time clocks [time recording devices]; containers 
for microscope slides; slide projectors; diffraction 
apparatus [microscopy]; microscopes; epidiascopes; 
mirrors for inspecting work; optical lamps; instru-
ments containing eyepieces; optical goods; micro-
meter screws for optical instruments; mirrors [op-
tics]; prisms [optics]; observation instruments; opti-
cal apparatus and instruments; optical glass; ref-
ractors; spectroscopes; spectrograph apparatus; ste-
reoscopes; optical character readers; stroboscopes; 
USB flash drives; ticket dispensers; invoicing ma-
chines; automated teller machines [ATM]; adding 
machines; money counting and sorting machines; 
slide-rules; calculating machines; solar batteries; 
coils, electric; electromagnetic coils; anti-interferen-
ce devices [electricity]; transformers [electricity]; 
distribution boxes [electricity]; collectors, electric; 
switchboxes [electricity]; commutators; condensers 
[capacitors]; conductors, electric; circuit closers; 
junction boxes [electricity]; switchboards; conver-
ters, electric; electric apparatus for commutation; 
switches, electric; limiters [electricity]; sockets, 
plugs and other contacts [electric connections]; cur-
rent rectifiers; cell switches [electricity]; circuit bre-
akers; distribution boards [electricity]; distribution 
consoles [electricity]; couplings, electric; relays, el-
ectric; electrolysers;  high-frequency apparatus; fu-
ses; inverters [electricity]; cathodic anti-corrosion 
apparatus; resistances, electric; rheostats; choking 
coils [impedance]; locks, electric; telerupters; semi-
conductors;  solenoid valves [electromagnetic swit-
ches]; voltage surge protectors; light-emitting diodes 
[LED]; step-up transformers; contacts, electric;  
ducts [electricity]; wires, electric; copper wire, insu-
lated; telephone wires; junction sleeves for electric 
cables; coaxial cables; covers for electric outlets; 
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electrical adapters; apparatus and instruments for 
physics; alidades; surveying instruments; range fin-
ders; levelling staffs [surveying instruments]; sur-
veyors' levels; plane tables [surveying instruments]; 
theodolites; directional compasses; diaphragms for 
scientific apparatus; chemistry apparatus and ins-
truments; diagnostic apparatus, not for medical pur-
poses; protection devices for personal use against 
accidents; protective helmets; solderers' helmets; 
workmen's protective face-shields; filters for respira-
tory masks; gloves for protection against accidents; 
protective masks; respirators for filtering air; knee-
pads for workers; nautical apparatus and instru-
ments; navigational instruments; octants; audiovisual 
teaching apparatus; teaching apparatus; magnets; 
mechanisms for coin-operated apparatus; mecha-
nisms for counter-operated apparatus; rods for water 
diviners; demagnetizing apparatus for magnetic ta-
pes. 
 

11 – Lanterns for lighting;  electric torches; lighting 
apparatus and installations;  diving lights; light-emi-
tting diodes [LED] lighting apparatus; lamps; chan-
deliers; ceiling lights; street lamps; electric lamps; 
gas lamps; oil lamps; ultraviolet ray lamps, not for 
medical purposes; air reheaters; heating apparatus; 
heating elements; thermostatic valves [parts of hea-
ting installations]; water heaters; glue-heating app-
liances; water heaters [apparatus]; kettles, electric; 
boilers, other than parts of machines; heating boilers; 
boiler pipes [tubes] for heating installations; gas boi-
lers; radiators, electric; radiators [heating]; hot water 
heating installations; solar thermal collectors [hea-
ting]; hot air apparatus; heating apparatus for solid, 
liquid or gaseous fuels; heating apparatus, electric; 
stoves [heating apparatus]; hot plates; heating plates; 
radiator caps; air valves for steam heating installa-
tions; dampers [heating]; feeding apparatus for hea-
ting boilers; expansion tanks for central heating ins-
tallations; heat accumulators; heat regenerators; coils 
[parts of distilling, heating or cooling installations]; 
steam accumulators; heat pumps; heated display 
cabinets; cooling installations for water; cooling ins-
tallations for liquids; cooling installations and ma-
chines; refrigerating appliances and installations; 
freezers; refrigerating apparatus and machines; eva-
porators; cooling appliances and installations; fric-
tion lighters for igniting gas; gas lighters; lighters; 
forges, portable; acetylene burners; incandescent 
burners; burners; oil burners; alcohol burners; petrol 
burners; brackets for gas burners; kilns; furnaces, 
other than for laboratory use; structural plates for 
ovens; coolers for furnaces; oven fittings made of fi-
reclay; chimney blowers; fittings, shaped, for ovens; 
kiln furniture [supports]; cooking utensils, electric; 
cookers; cooking apparatus and installations; bread 
toasters; grills [cooking appliances]; kitchen ranges 
[ovens]; cooking rings; roasters; pressure cookers, 
electric; coffee machines, electric; microwave ovens 
[cooking apparatus]; bread baking machines; multi-

cookers; food steamers, electric; air dryers; drying 
apparatus and installations; water filtering apparatus; 
water sterilizers; filters for drinking water; air-con-
ditioning installations; air filtering installations; fil-
ters for air conditioning; air-conditioning apparatus; 
air purifying apparatus and machines; air sterilisers; 
deodorising apparatus, not for personal use; ventila-
tion [air-conditioning] installations and apparatus; 
ventilation hoods; fans [air-conditioning]; fans [parts 
of air-conditioning installations]; watering installa-
tions, automatic; acetylene generators; water dis-
tribution installations; water conduits installations; 
steam boilers, other than parts of machines; taps 
[faucets]; steam generating installations; mixer taps 
for water pipes; water intake apparatus; anti-splash 
tap nozzles; level controlling valves in tanks; was-
hers for water taps; regulating and safety accessories 
for water apparatus; regulating and safety accesso-
ries for gas apparatus; drip irrigation emitters [irriga-
tion fittings]. 
 

21 – Cooking pot sets; bowls [basins]; stew-pans; 
cauldrons; molds [kitchen utensils]; sieves [house-
hold utensils]; cooking pots; cookery molds [mo-
ulds]; funnels; frying pans; pots; basting spoons [co-
oking utensils]; strainers; pressure cookers, non-el-
ectric; kettles, non-electric; coffee percolators, non-
electric; deep fryers, non-electric; kitchen utensils; 
cooking utensils, non-electric; coffeepots, non-elec-
tric; food steamers, non-electric; cutting boards; cut-
ting boards for the kitchen; cooking skewers of me-
tal; sifters [household utensils]; mess-tins; grills 
[cooking utensils]; trays for household purposes; dri-
pping pans; knife rests for the table; flat-iron stands; 
pouring spouts; bottle openers, electric and non-
electric; closures for pot lids; dish covers; kitchen 
grinders, non-electric; mills for household purposes, 
hand-operated; graters for kitchen use; coffee grin-
ders, hand-operated; crushers for kitchen use, non-
electric; corkscrews, electric and non-electric; sip-
hon bottles for carbonated water; fruit presses, non-
electric, for household purposes; rolling pins, do-
mestic; tea strainers; cocktail shakers; whisks, non-
electric, for household purposes; beaters, non-elec-
tric; noodle machines, hand-operated; garlic presses 
[kitchen utensils]; dishware; crystal [glassware]; 
earthenware; porcelain ware; pottery; tableware, 
other than knives, forks and spoons; services [dis-
hes]; tea services [tableware]; coffee services [table-
ware]; beer mugs; glasses [receptacles]; cups; mugs; 
drinking glasses; butter dishes; decanters; fruit cups; 
scoops [tableware]; spice sets; pepper pots; salad 
bowls; salt cellars; dishes; saucers; soup bowls; 
sugar bowls; teapots; table plates; pitchers; tooth-
picks; napkin rings; toothpick holders; towel rails 
and rings; paper plates; cups of paper or plastic; 
disposable table plates; tea caddies; containers for 
household or kitchen use; candy boxes; kitchen con-
tainers; bread bins; cookie jars; lunch boxes; ladles 
for serving wine; demijohns; bottles; hip flasks; in-
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sulating flasks; thermally insulated containers for 
food; heat-insulated containers for beverages; ref-
rigerating bottles; heat-insulated containers; buckets; 
basins [receptacles]; glue-pots; washtubs; vases; 
dustbins; baskets for household purposes; baby 
baths, portable; waste paper baskets; clothes-pegs; 
plungers for clearing blocked drains; gloves for hou-
sehold purposes; gardening gloves; car washing 
mitts; sponge holders; holders for flowers and plants 
[flower arranging]; soap holders; toilet paper hol-
ders; candelabra [candlesticks]; boxes for dispensing 
paper towels; soap boxes; combs; toilet cases; toilet 
paper dispensers; soap dispensers; toilet sponges; 
comb cases; apparatus for wax-polishing, non-elec-
tric; cleaning instruments, hand-operated; polishing 
apparatus and machines, for household purposes, 
non-electric; steel wool for cleaning; carpet beaters 
[hand instruments]; brooms; saucepan scourers of 
metal; polishing leather; mops; scouring pads; abra-
sive pads for kitchen purposes; chamois leather for 
cleaning; cotton waste for cleaning; sponges for hou-
sehold purposes; polishing gloves; brushes; carpet 
sweepers; brush goods; brushes for footwear; scru-
bbing brushes; tar-brushes, long handled; electric 
brushes, except parts of machines; brushes for clea-
ning tanks and containers; dishwashing brushes; 
nozzles for watering hose; watering cans; flower 
pots; nozzles for watering cans; syringes for wate-
ring flowers and plants. 
 

35 – Scaffolding; construction; bricklaying; plum-
bing; roofing services; carpentry services; laying of 
cable; paper hanging; painting, interior and exterior; 
pumicing; plastering; varnishing; sanding; installa-
tion of doors and windows; painting or repair of 
signs; motor vehicle maintenance and repair; retre-
ading of tires [tyres]; vehicle breakdown repair ser-
vices; vulcanization of tires [tyres] [repair]; rebuil-
ding engines that have been worn or partially des-
troyed; vehicle lubrication [greasing]; anti-rust treat-
ment for vehicles; vehicle maintenance; vehicle bat-
tery charging; tire balancing; vehicle washing; ve-
hicle polishing; vehicle cleaning; shoe repair; clot-
hing repair; clock and watch repair; laundering; 
renovation of clothing; cleaning of clothing; washing 
of linen; washing; dry cleaning; safe maintenance 
and repair; umbrella repair; parasol repair; re-tin-
ning; riveting; knife sharpening; repair of security 
locks; furniture maintenance; upholstery repair; fur-
niture restoration; upholstering; burner maintenance 
and repair; office machines and equipment installa-
tion, maintenance and repair; installation and repair 
of air-conditioning apparatus; kitchen equipment 
installation; machinery installation, maintenance and 
repair; pump repair; freezing equipment installation 
and repair; rebuilding machines that have been worn 
or partially destroyed; refilling of toner cartridges; 
heating equipment installation and repair; furnace 
installation and repair; electric appliance installation 
and repair; telephone installation and repair; photo-

graphic apparatus repair; film projector repair and 
maintenance; rental of bulldozers; rental of cons-
truction equipment; rental of excavators; rental of 
cleaning machines; rental of cranes [construction 
equipment]; rental of road sweeping machines; ren-
tal of drainage pumps; rental of laundry washing ma-
chines; construction information; repair information; 
construction consultancy; rustproofing. 
 

37 – Scaffolding; construction; bricklaying; plum-
bing; roofing services; carpentry services; laying of 
cable; paper hanging; painting, interior and exterior; 
pumicing; plastering; varnishing; sanding; installa-
tion of doors and windows; painting or repair of 
signs; motor vehicle maintenance and repair; retrea-
ding of tires [tyres]; vehicle breakdown repair ser-
vices; vulcanization of tires [tyres] [repair]; rebuil-
ding engines that have been worn or partially des-
troyed; vehicle lubrication greasing]; anti-rust treat-
ment for vehicles; vehicle maintenance; vehicle bat-
tery charging; tire balancing; vehicle washing; ve-
hicle polishing; vehicle cleaning; shoe repair; clot-
hing repair; clock and watch repair; laundering; 
renovation of clothing; cleaning of clothing; washing 
of linen; washing; dry cleaning; safe maintenance 
and repair; umbrella repair; parasol repair; re-
tinning; riveting; knife sharpening; repair of security 
locks; furniture maintenance; upholstery repair; fur-
niture restoration; upholstering; burner maintenance 
and repair; office machines and equipment installa-
tion, maintenance and repair; installation and repair 
of air-conditioning apparatus; kitchen equipment 
installation; machinery installation, maintenance and 
repair; pump repair; freezing equipment installation 
and repair; rebuilding machines that have been worn 
or partially destroyed; refilling of toner cartridges; 
heating equipment installation and repair; furnace 
installation and repair; electric appliance installation 
and repair; telephone installation and repair; pho-
tographic apparatus repair; film projector repair and 
maintenance; rental of bulldozers; rental of construc-
tion equipment; rental of excavators; rental of clea-
ning machines; rental of cranes [construction equip-
ment]; rental of road sweeping machines; rental of 
drainage pumps; rental of laundry washing machi-
nes; construction information; repair information; 
construction consultancy; rustproofing. 
 

40 – Applying finishes to textiles; fabric bleaching; 
permanent-press treatment of fabrics; fabric waterp-
roofing; crease-resistant treatment for clothing; wool 
treating; textile dyeing; textile treating; cloth dyeing; 
cloth pre-shrinking; magnetization; millworking; 
metal treating; metal tempering; metal casting; silver 
plating; cadmium plating; chromium plating; metal 
plating; gilding; electroplating; tin plating; galvani-
zation; nickel plating; gold plating; boilermaking; 
woodworking; planing [saw mill]; sawing [saw 
mill]; abrasion; engraving; laminating; grinding; 
burnishing by abrasion; dyeing services; laser scri-
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bing; refining services; stripping finishes; vulcaniza-
tion [material treatment]; sandblasting services; sol-
dering; blacksmithing; key cutting; welding services; 
pattern printing; photographic printing; photogra-
vure; colour separation services; lithographic prin-
ting; recycling of waste and trash; rental of genera-
tors; rental of air-conditioning apparatus; rental of 
space heating apparatus; material treatment infor-
mation. 
 

41 – Practical training [demonstration]; coaching 
[training]; organization of competitions [education 
or entertainment]; arranging and conducting of co-
lloquiums; arranging and conducting of workshops 
[training]; tutoring; arranging and conducting of 
seminars; arranging and conducting of in-person 
educational forums; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; rental of sound re-
cordings; rental of radio and television sets; rental of 
video cassette recorders; rental of audio equipment; 
rental of video cameras; videotape editing; video-
taping; photographic reporting; photography; mic-
rofilming; education information. 
 

42 – Packaging design; graphic arts design; styling 
[industrial design]; calibration [measuring]; techni-
cal research; physics [research]; mechanical rese-
arch; research and development of new products for 
others; technological consultancy; technical writing. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92649 A 
(800) 1347971 
(151) 2016 11 19 
(891) 2016 11 19 
(731) EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

"Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen-Triugulnika"  
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540) 

 
(591) Red and white 
(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.24; 26.11.12;  

27.05.23; 29.01.01 
(511)  
28 – Games and playthings, that are not included in 
other classes. 
 

42 – Design and development of computer software 
and hardware. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92658 A 
(800) 1348154 
(151) 2016 11 03 
(891) 2016 11 03 

(731) EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 
"Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen-Triugulnika"  
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540) 

 
(591) Yellow, brown and white 
(531) 01.01.09; 01.15.07; 27.05.02; 27.05.08;  

29.01.13 
(511)  
28 – Games and playthings; amusement machines, 
automatic and coin-operated. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92661 A 
(800) 1348252 
(151) 2017 02 02 
(891) 2017 02 02 
(731) ANHUI SUNSHINE STATIONERY CO.,  

LTD 
Room 1703, Wantong Mansion, 394 Meiling  
road, Hefei Anhui, China 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 27.05.17; 27.05.17 
(511)  
16 – Stationery; paper; printed matter; boxes of card-
board or paper; bags [envelopes, pouches] of paper 
or plastics, for packaging writing instruments; ad-
hesive tape dispensers [office requisites]; gummed 
tape [stationery]; sealing compounds for stationery 
purposes; drawing instruments; drawing materials; 
hand labelling appliances; teaching materials [except 
apparatus]; office requisites, except furniture. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92667 A 
(800) 471964 
(151) 1982 09 14 
(891) 2017 04 18 
(731) KROON-OIL B.V. 

Dollegoorweg 15 NL-7602 EC ALMELO,  
Netherlands 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 27.05.17 
(511)  
1 – Additives for lubricants; brake fluids; coolant 
antifreeze products in the form of liquids. 
 

3 – Cleaning preparations; products for the main-
tenance of automobiles, not included in other clas-
ses. 
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4 – Lubricants; motor oil; mineral oils for technical 
use; lubricating oils, industrial greases. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92693 A 
(800) 1337909 
(151) 2017 01 17 
(891) 2017 03 30 
(731) ADP GAUSELMANN GMBH 

Merkur-Allee 1-15 32339 Espelkamp,  
Germany 

(540)  

Six & More 
(591) Black and white 
(511)  
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; compact discs, DVDs and other 
digital recording media; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment, computers; 
computer software; fire-extinguishing apparatus; 
musical jukeboxes and parts for the aforesaid 
automatic machines; automatic cash dispensers, 
automatic money counting and money changing 
machines; coin-operated mechanisms; computer and 
video games software; games software for use on 
any computer platform, including electronic enter-
tainment and games consoles; computer game prog-
rams; computer games programs; video games 
(software); computer games provided through a 
global computer network or supplied by means of 
multimedia electronic broadcast or through teleco-
mmunications or electronic transmission or via the 
internet; computer games, leisure and recreational 
software, video games and computer software, all 
being provided in the form of storage media; prog-
rams for operating electric and electronic apparatus 
for games, amusement and/or entertainment purpo-
ses; automatic lottery machines; computer software 
for computer games on the internet; online games 
(software), in particular for online betting games, 
online prize games, online gambling games, online 
games of skill and online casino games; computer 
software in the form of an app for mobile devices 
and computers; calculating apparatus in coin-ope-
rated machines and parts for the aforesaid goods; 
apparatus for recording, transmission, processing or 
reproduction of data, including sound or images, 
including parts for all the aforesaid goods, except 
radio sets, television receivers, hi-fi systems, video 
recorders, telephone apparatus, fax machines and 
telephone answering machines; computer hardware 
and software for casino and amusement arcade ga-

mes, for gaming machines, slot machines or video 
lottery gaming machines or games of chance via the 
internet; electric, electronic, optical or automatic 
apparatus, for identifying data carriers, identity cards 
and credit cards, bank notes and coins; electric, elec-
tronic or optical alarm and monitoring installations, 
including video cameras and apparatus for image 
transmission and image processing; data processing 
apparatus and computers, including data processing 
apparatus and computers being components for data 
networks and parts facilitating data network commu-
nications; electric wiring harnesses; circuit boards, 
printed board assemblies (electronic components) 
and combinations thereof being assemblies and equ-
ipment parts, included in this class. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92821 A 
(800) 1348592 
(151) 2017 03 17 
(891) 2017 03 17 
(731) TISSOT SA 

Chemin des Tourelles 17 CH-2400 Le Locle,  
Switzerland 

(540)  

SWISSMATIC 
(591) Black and white 
(511)  
14 – Jewelry, jewelry caskets, jewelry cases; timepi-
eces and chronometric instruments as well as parts 
and accessories for the aforesaid goods, movements 
for timepieces, presentation cases for timepieces, ca-
ses for timepieces; all the aforesaid goods are of 
Swiss origin. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92901 A  
(800) 1349059 
(151) 2016 11 21 
(891) 2016 11 21 
(731) Fédération Internationale   de Football  

Association (FIFA) 
FIFA-Strasse 20,CH-8044 Zürich, Switzerland 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 28.05 
(511) 
1 – Chemical products for use in industry and scien-
ce; chemical products for use in industry and/or in 
manufacturing processes; synthetic materials for 
absorbing oil; detergent additives for motor fuel; 
chemical additives for motor fuel, for lubricants and 
for greases; oils and fluids for hydraulic power trans-
mission; fluids for hydraulic circuits; hydraulic oils; 
transmission fluid; brake fluid; anti-freeze solution; 
coolant for vehicle engines; unexposed films; tan-
ning materials; artificial sweeteners; solutions to 
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check the accuracy of diabetes meters; chemical 
substances for preserving foodstuffs. 
 

3 – Cosmetic products; soaps; cosmetic preparations 
for baths; body, face, cosmetic and bath powders; 
perfumes; pre-shave and after-shave lotions; shaving 
creams; shampoos, hair rinsing lotions; dentifrices, 
mouthwashes; dental rinses, breath fresheners; den-
tal bleaching creams; dental whitening products 
(strips and pastes); non-medicated denture cleanser 
tablets; deodorants and antiperspirants for personal 
use; hand creams, foot creams; treatment creams, 
beauty creams; facial cleansing creams; facial 
masks; anti-wrinkle formulas; anti-aging lotions and 
moisturizers; skin care oils; skin care gels; skin cle-
anser preparations for face and body; sunscreen 
lotions and sun care creams; cosmetic sprays for the 
skin; baby shampoos; baby oils; baby lotions; baby 
body washes; talcum powder for babies; impreg-
nated wipes for babies; baby wipes; cotton swabs for 
cosmetic use; cotton balls for cosmetic use; facial 
make-up; hair lotions, hair sprays; make-up pro-
ducts, make-up removing products; make-up founda-
tions, eye shadows, mascaras; eye liners; eye sha-
dows, blush, blushers, concealers (cosmetics); eye 
shadows, face powders, cosmetic pencils; decorative 
transfers for cosmetic use; lip care preparations; lip 
glosses; lip pomades; lipsticks; lip liner pencils; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions for household use; laundry powder detergents; 
synthetic household detergents; polish (creams) and 
waxes for footwear; polishing agents for preserva-
tion of leather; leather waxes; cream for leather; 
pastes for polishing leather. 
 

4 – Industrial oils and greases; lubricants; lubricating 
oils and greases; motor oils and fuels; gasoline 
(fuel); liquefied petroleum gas; raw or refined petro-
leum; diesel oil; diesel fuel; fuel gas; fuel oil; 
biofuel; natural gas; non-chemical additives for mo-
tor fuels, lubricants and greases; candles; waxes. 
 

5 – Pharmaceutical products; creams, balms and 
sprays for the treatment of rheumatic pain, muscle 
sprains, bruises; molding wax for dental use; hygie-
nic products for medical use; eye care medicines; 
medicinal tea; food additives for medical use or die-
tetic food additives for medical use; food for babies; 
beverages enriched with added vitamins (for medical 
purposes); babies' diapers of paper; nutritional beve-
rages for use as meal substitutes; air purifying pro-
ducts; vehicle deodorizers; adhesive dressings, liquid 
dressings for skin wounds, dressings for household 
or personal use; first-aid creams, gels, liquids and 
sprays for the treatment of wounds, burns, blisters, 
itching and sunburn; antiseptic and antibacterial 
treatments; filled first-aid kits; diaper rash treatment 
ointments; skin care ointments; dental adhesives; 
pharmaceutical pain relievers for sinus, allergy and 
anti-itch treatments; sleeping pills and tablets; cough  

treatment preparations; cold treatment preparations; 
anti-diarrhea medication; oral care products and pro-
ducts for treating yeast infections; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastric and digesti-
ve disorders; motion sickness treatment prepara-
tions; non-medicated vapor treatment preparations; 
calcium supplements in chewable solid form; sanita-
ry tampons, sanitary panties and pads; personal 
lubricants; menopause treatment preparations; bre-
ast-feeding pads; eye drops, contact lens fluids; me-
dical blood testing strips; migraine treatment prepa-
rations; acne treatment medication; antibiotic prepa-
rations; disinfectants for sterilization; nutritional, 
dietetic and/or food supplements based on flours, 
plant extracts, cereals, rice, tapioca, sago, including 
those containing vitamins, minerals, essential fatty 
acids and trace elements, other than for medical use; 
vitamin preparations. 
 

6 – Key rings and chains of metal; figurines; orna-
ments; statues, statuettes, sculptures and trophies; 
badges of metal for vehicles; fixed dispensers for 
napkins or kitchen towels; all the aforesaid goods 
made of common metals or their alloys; license pla-
tes of metal for vehicles; number plates, of metal; 
printed metal covers for collection purposes (pogs). 
 

7 – Aerated beverage making machines; electric can 
openers; electric knives, electromechanical food pre-
paration machines; mixing apparatus for household 
use; electric whisks for household use; electric fruit 
presses for household use; electric food processors; 
electric blenders for household use; dishwashers; 
washing machines for household use; spin driers; 
vacuum cleaners and accessories thereof included in 
this class; automatic electronic dispensers; vehicle 
motors and engines; vehicle engine components, na-
mely, fuel injection devices, radiator harnesses and 
heaters, carburetors, front wheel drive parts, emi-
ssion control units, spare parts for engines, including 
for vehicle engines; stands for engines other than for 
land vehicles, automotive motors and engines, valve 
lifters; power-train electronic systems, body and 
chassis electronic systems, water pumps, engine bea-
rings, air filters, suspension shock absorbers and 
struts, oil filters, gas filters, transmission filters, 
spark plugs, fuel pumps, PCV valves, alternators,; 
electric generators; cranes (lifting and hoisting ap-
paratus); bulldozers; tractor loaders; steamrollers. 
 

8 – Hand tools and implements (hand-operated); el-
ectric and non-electric razors, including razor bla-
des; cutlery, forks, spoons; pocket knives; tweezers; 
scissors; flat irons.  
 

9 – Eyeglasses, sunglasses, diving and swimming 
goggles, cases, cords and chains for sunglasses and 
eyeglasses; binoculars; magnets and decorative mag-
nets; directional compasses; automotive batteries; 
electronic monitoring instrument clusters; radiator 
thermostats; remote door locking systems; Hi-Fi 
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audio systems and components; apparatus for re-
cording, transmitting, editing, mixing and repro-
ducing of sound and images; radios; televisions; flat 
screens; liquid crystal display screens; high-defini-
tion and plasma screens; home-cinema system appa-
ratus; video recorders; compact disc players; portab-
le CD players; DVD players; MP3 players; players 
containing music in digital format; cassette players; 
portable cassette players; mini-disk players; portable 
radios; loudspeakers; headphones; earphones; micro-
phones; remote controls, voice-activated remote con-
trols; navigation apparatus; personal digital assis-
tants (PDAs); computers; PC tablets (computers); 
data processing apparatus; computer keyboards; 
computer screens; modems; computer carrying ca-
ses; computer mice; mouse pads; electronic pocket 
translators; dictating apparatus; electronic notebooks 
and agendas; scanners; printers; photocopiers; fac-
simile machines; telephones; telephone answering 
machines; video telephones; cellular telephones; ca-
ses for cellular telephones; devices for handsfree use 
of mobile phones; earphones and headsets for ce-
llular telephones; keyboards for cellular telephones; 
cellular telephone straps; special bags for carrying 
cellular telephones; photographic cameras and video 
cameras integrated into cellular telephones; calcula-
ting machines; credit card readers; cash exchanging 
machines; automated teller machines; video came-
ras, portable video cameras with built-in videoca-
ssette recorders (camcorders); photographic equip-
ment, photographic apparatus, cameras (cinematog-
raphic apparatus), projectors, exposed films, photo-
graphic slides, flash-bulbs (photography); special ca-
ses and cords for photographic apparatus and ins-
truments; electric batteries and cells; karaoke ap-
paratus and programs for karaoke; video game disks; 
voice-activated or hand-operated game controllers; 
software (recorded computer programs), including 
software for games; computer programs; data bank 
management software; screensaver software; mag-
netic, digital or analog recording media, recorded or 
not, for sounds or images; video disks, video tapes, 
magnetic tapes, magnetic disks, DVDs, floppy disks, 
optical disks, compact disks, mini-disks, CD-ROMs, 
all the aforesaid goods being blank or pre-recorded 
with music, sound or images (which may be anima-
ted); holograms; magnetic cards (encoded), inclu-
ding gift vouchers; memory adapters (computer equ-
ipment); memory cards; memory sticks (blank or 
prerecorded); integrated circuit cards (smart cards); 
microchip or magnetic credit cards, microchip or 
magnetic phone cards, microchip or magnetic cards 
for cash dispensers, microchip or magnetic cards for 
automated teller and money exchange machines, 
microchip or magnetic prepaid cards for mobile pho-
nes, microchip or magnetic travel and entertainment 
cards, microchip or magnetic check guarantee and 
debit cards; non-magnetic credit cards; alarms (ins-
truments); windsocks (for indicating wind direction);  

photovoltaic cells and solar electric panels; gauges; 
distance measuring apparatus; speed measurement 
and indication equipment; tire pressure sensors; tire 
pressure gauges; downloadable electronic publica-
tions; downloadable electronic road maps; audio 
receivers, sound amplifiers; television tubes; cathode 
ray tubes; computer software and hardware, inclu-
ding set-top boxes, which can convert, supply, recei-
ve and transmit audio and video data; disk drives for 
computers; semi-conductors; protected semi-conduc-
tors; integrated circuits containing programs for au-
dio, video or computer data processing; rechargeable 
batteries; audio and video data processors and con-
verters; data transmission cables; speedometer cab-
les and their spare parts; protective helmets for 
sports; magnetic identification bracelets; electronic 
tickets; tickets in the form of magnetic cards; contact 
lenses, receptacles for cleaning and storing contact 
lenses. 
 

10 – Personal diagnostic apparatus for medical use; 
medical measurement apparatus and instruments; 
massage apparatus for personal use; physical exer-
cise apparatus for medical use; imaging apparatus 
for medical diagnosis; condoms; support bandages; 
ice and thermal bags for medical use; lancets for 
diabetics; devices for monitoring glucose for medi-
cal use; devices and equipment used in minimally in-
vasive surgery; orthopedic products (internal subcu-
taneous implants only), excluding any form of foot-
wear or insoles; wound closure products; steriliza-
tion devices for medical use; blood typing and scre-
ening equipment; devices for monitoring blood glu-
cose for medical use; artificial implants.  
 

11 – Air-conditioning installations and apparatus; air 
filters for air-conditioning units; flashlights; flash-
lights for lighting; table lamps; decorative lamps; 
lamp shades; incandescent lamps; light bulbs; ligh-
ting apparatus; lights for bicycles; floodlights; fog 
lights; lanterns; refrigerators; freezers; ovens; coo-
kers (cooking stoves); gas stoves; electric cookers; 
barbecue grills, cooking ranges, microwave ovens; 
electric coffee machines; electric kettles; electric 
bread toasters; electric deep fryers; electric laundry 
or hair dryers; drying machines; water filters; drin-
king water fountains; air conditioning apparatus, air-
cooling fans for personal use; toilet seats; solar 
collectors for heating; radiator caps.  
 

12 – Bicycles, motorcycles, scooters, automobiles, 
trucks, vans, motor homes, buses, refrigerated ve-
hicles; airplanes; boats; air balloons, dirigible ballo-
ons [airships]; tires, inner tubes for tires, rubber 
tread patterns for retreading tires, material and kits 
for repairing tires and inner tubes; adhesive rubber 
patches for repairing tires and inner tubes, valves for 
tires, tire inflation apparatus, non-skid devices for 
vehicle tires such as spikes and snow chains; wheels, 
wheel rims, spacers for wheel rims, hubcaps; solid 
tires for vehicle wheels; vehicle wheel spokes; acce-
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ssories for vehicles, namely, sun screens, roof racks, 
ski racks, bicycle racks, seat cushions and covers for 
vehicles; protective covers for vehicles (vehicle ac-
cessories); headlight glasses; red taillight glasses; 
convertible tops; spoilers; sun visors; grille guards; 
air bags for vehicles; steering wheels; alarm systems 
for motor vehicles; spare vehicle parts; stands for 
land vehicle engines; seat-belt pads; rearview mirror 
covers; baby carriages, strollers; safety seats for ba-
bies and children (for vehicles); engines and motors 
for land vehicles; number plate holders.  
 

14 – Jewelry; necklaces; jewelry; precious stones; 
gemstones; watches; wristwatches; watch straps; 
clocks; wall clocks; chronographs; chronometers, ca-
ses for watches, pendulums; medallions, pendants, 
brooches; bracelets, bracelets of leather; pins (jewel-
ry); team and player pins (jewelry); tie clips and tie 
pins; cuff links; medals; commemorative medals of 
precious metal; medallions, trophies, statues and 
sculptures of precious metal; decorative pins (jewel-
ry) for hats, all of precious metal; key rings [trinkets 
or fobs]; coins; medals and badges for clothing of 
precious metal; decorative key holders; medallions, 
not of precious metal; collectors’ printed caps (pogs) 
made of precious metal.  
 

15 – Musical instruments; musical boxes; electric 
and electronic musical instruments. 
 

16 – Money clips for holding bank notes; tablecloths 
of paper; napkins of paper; bags of paper; plastic 
bags (shopping); invitation cards; greeting cards; 
gift-wrapping paper; paper coasters, placemats and 
table sets; garbage bags of paper or of plastics; food 
wrappers; coffee filters; labels (not of textile), heat-
transfer paper; heat-absorbing paper; hand towels; 
wet hand towels; toilet paper; tissues of paper for 
removing make-up; boxed tissues; tissues of paper; 
writing materials and school supplies (except appa-
ratus); typewriters; typewriter, copying, and writing 
paper (stationery articles); envelopes, themed pads 
of paper; notepads; writing books; scribble pads; 
binders, archiving boxes; document sleeves, book 
covers; bookmarks; lithographs; framed or unframed 
paintings (pictures); painting pads, drawing pads, 
books of games, crosswords and puzzles; luminous 
paper; self-adhesive labels, not of textile; crêpe pa-
per; tissue paper, staples; staplers; flags of paper; 
pennants (flags) of paper; writing instruments; nibs; 
pencils; pens; pen sets; pencil sets; felt pens, felt-tip 
pens; ballpoint pens; felt-tip markers; ink; inking 
pads; rubber stamps; paint boxes; coloring and dra-
wing pencils; chalks; decorations for pencils (statio-
nery articles); printing blocks; magazines; newspa-
pers; books and journals, particularly concerning 
athletes and sports events; printed teaching material; 
schedules (for recording results); event programs; 
event albums; photograph albums; autograph books; 
address books; diaries (planners); diaries (personal 
journals), road maps; entry tickets; airplane tickets 

and boarding passes; checks; printed timetables; 
circulars and pamphlets; comic strips; collectable 
trading cards; collectable trading cards in the field of 
sports; stickers for cars; stickers; sticker albums; 
calendars; posters; photographs; postcards; foreign 
postage stamps, postage stamps for collection purpo-
ses, postage stamps for collectors; commemorative 
stamp sheets; advertising signs and banners of paper 
or cardboard; transfers (decalcomanias); office requ-
isites (except furniture); correcting fluids; rubber 
erasers; pencil sharpeners; stands for pens and pen-
cils; paper clips; thumbtacks; drawing rulers, adhe-
sive tapes for stationery; adhesive tape dispensers; 
stencils; stencil plates; clipboards; notepad holders; 
bookends; telephone, ATM, travel and entertain-
ment, check guarantee and account cards made of 
paper or cardboard, credit cards (not encoded) of 
paper or cardboard; luggage tags; passport holders.  
 

18 – Leather and imitations of leather; thongs 
[straps] of leather; umbrellas, parasols; sports bags 
(other than those adapted for products they are 
designed to contain); sports bags with wheels; duffel 
bags; leisure bags; traveling bags; backpacks; carrier 
bags; school bags; bags for hanging on belts; hand-
bags; leather bags; ball-shaped leather bags; beach 
bags; garment bags for travel; suitcases; belts for 
suitcases; holdalls; briefcases of leather; document 
cases; toiletry cases (vanity cases) (empty); toiletry 
bags; key cases of leather; business card cases; iden-
tity card holders; luggage tags of leather; briefcases; 
wallets; purses (coin purses); check holders; clothing 
for pets; collars for pets; leashes for animals. 
 

20 – Mirrors; souvenir statues, statuettes, figurines, 
ornaments, trophies of wood, wax, plaster or plas-
tics; registration plates not of metal; identification 
cards (not of metal); identification cards, badges, 
bracelets and key cards (not encoded), all the afo-
resaid goods of plastic materials; cushions; sleeping 
bags; furniture (furnishings); seats and chairs for 
indoor and outdoor use; racks; carts (furniture); dis-
play stands for merchandise; fixed towel dispensers 
(not of metal); coat hangers; fans for personal use; 
inflatable advertising objects made of plastic; adver-
tising banners and materials of plastic; lanyards 
made of plastic; frames for photographs; collector’s 
printed plastic caps (pogs); tool boxes of plastic. 
 

21 – Household or kitchen utensils and containers 
(non-electric); portable cooking kits for outdoor use; 
glass bottles (containers); spoons for mixing (kitchen 
utensils); fruit presses (non-electric) for household 
needs; cutting boards for the kitchen; trays for hou-
sehold needs; ice buckets; manual mixers (shakers); 
shakers; sugar bowls; beer mugs, tankards, mugs, 
cups and drinking glasses, decanters; plates and dis-
hes, coasters for glasses or bottles, saucers, glasses; 
teapots; insulated oven mitts; household gloves; 
corkscrews; bottle openers; bottle cap removers; 
bottles; vacuum flasks; non-electric containers for 
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food and beverages; paper towel dispensers (non-
metallic); combs and hair brushes; toothbrushes; 
dental floss; flossing devices; interdental stimula-
tors; statues, sculptures, figurines, ornaments and 
trophies of terracotta or glass; decorative bottles for 
cosmetic use; clothes racks for drying; waste paper 
baskets; piggy banks (not of metal); souvenir table 
plates; feeding bowls and cages for pets; comme-
morative plates. 
 

24 – Bed linen; sheets; eiderdowns [quilts]; bed co-
vers; pillowcases; curtains; shower curtains; curtain 
fabrics; linen; bath linen; dish cloths and dish to-
wels; blankets; handkerchiefs of textile; wall han-
gings; flags; flags for cars (not of paper); streamers; 
pennants; table linen of textile; labels of cloth. 
 

25 – Clothing; footwear; headgear; shirts; knitwear 
(clothing); pullovers, sleeveless pullovers; tee-shirts; 
vests; singlets; dresses; skirts; underwear; swimsuits, 
two-piece swimsuits (bikinis); tankinis; dressing 
gowns (robes); shorts; trousers; sweaters; caps (bon-
nets); caps; hats; scarves; headscarves; sashes for 
wear; shawls; visors; peaked caps; tracksuits; sweat-
shirts; jackets; sports jackets; stadium jackets; bla-
zers; waterproof clothing; coats; uniforms; neckties; 
wrist bands; headbands; gloves; aprons; bibs (not of 
paper); pajamas; play suits for infants and children; 
sleeping bags for babies (clothing); socks and stoc-
kings; garters; belts; suspenders; sandals, flip-flops; 
sports shoes, namely, outdoor shoes, hiking shoes, 
basketball shoes, cross-training shoes, cycling shoes, 
indoor sports shoes, footwear for track and field ath-
letics, tap shoes, football shoes (indoor and outdoor), 
football boots, canvas shoes, tennis shoes, street 
sports shoes, sailing shoes, aerobic shoes; sports 
clothing, namely fleece tops, jogging suits, knit 
sportswear, sport casual pants, polo-shirts, sweat-
shirts, sweatpants, soccer-style shirts, rugby-style 
shirts, socks, swimwear, tights and leg warmers, 
tracksuits, functional underwear, singlets, bra tops, 
leotards, wristbands, headbands, gloves, snow suits, 
snow jackets, snow pants. 
 

26 – Braids; tassels (haberdashery); ribbons; ribbons 
for clothing; buttons; needles; sewing boxes; broo-
ches (clothing accessories); decorative pins and ne-
edles not of precious metal; ornament pins for hats 
not of precious metal; hair bands; hair pins of non-
precious metal, hair ribbons; bands for clothing (sus-
penders); competitors' numbers used in competitions 
and for advertising purposes; shoe ornaments not of 
precious metal; badges and patches for applying 
with flat irons (heat transfer).  
 

27 – Sports playing-fields made of artificial turf; 
artificial turf; carpets; doormats; mats; linoleum and 
other floor coverings; wooden floor coverings.  
 

28 – Games and toys; play balloons; board games; 
tables for indoor football; dolls and plush toys; ve-
hicles (toys); jigsaw puzzles; balloons; inflatable 

toys; playing cards; confetti; gymnastic and sporting 
articles; appliances for gymnastics; football equip-
ment, namely footballs, gloves, knee, elbow and 
shoulder pads, shin guards and football goals; foot-
ball goal walls; sports bags and containers (adapted 
to objects) for carrying sports articles; party hats 
(toys); hand-held electronic games adapted for use 
with television receivers only; video games; appa-
ratus for video games; game consoles; electronic ga-
me machines with liquid crystal displays; hand-held 
electronic games other than those adapted for use 
with television receivers only; game pads; steering 
wheels and dancing mats for video games; foam 
hands (toys); robots (toys) for entertainment, arcade 
games; scale model airplanes; toys for household 
pets; scratch cards for playing lottery games; kites; 
roller skates; scooters (toys); skateboards. 
 

29 – Meat; fish; poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vege-
tables; canned fruits and vegetables; deep-frozen 
meat, fish and poultry; edible oils and fats; potato 
chips; French fries; processed nuts; jams; marma-
lades; jellies; canned fish and meat; milk and milk 
beverages with milk predominating; drinking yo-
gurts; milkshakes; dairy products; cheeses; soy milk 
(milk substitute); soups; bouillons. 
 

30 – Coffee; coffee-based beverages; tea; cocoa; su-
gar; honey; molasses, yeast; artificial coffee; flours; 
soy; cereal-based preparations; cereals; bread; pas-
tries; cakes, biscuits, cookies; crackers; candy; edib-
le ices; confectionery; chocolate confectionery; cho-
colate; rice; dried cereal flakes; corn chips; mustard; 
vinegar; sauces (condiments); spices; salt; natural 
low-calorie sweeteners; pizzas; pizza crusts; pizza 
dough; hamburgers; sandwiches; hotdogs (sandwic-
hes); cheeseburgers (sandwiches); ice (hard or soft); 
tea-based beverages; iced tea; chocolate-based beve-
rages; sauces (condiments. 
 

31 – Foodstuffs for animals; grass seeds; fresh fruits; 
fresh berries; fresh vegetables; flowers; natural turf; 
natural turf for sports playing-fields. 
 

32 – Non-alcoholic beverages; concentrates, syrups 
and powders for making non-alcoholic beverages; 
mineral and aerated waters; other non-alcoholic be-
verages; energy drinks, isotonic drinks, hypertonic 
drinks, hypotonic drinks; fruit and vegetable drinks 
and juices; diet beverages; sports beverages; iced 
fruit beverages; frozen, flavored, non-carbonated 
and non-alcoholic beverages; beverages enriched 
with added vitamins (not for medical purposes); 
beers; lagers and ales; non-alcoholic beers. 
 

33 – Alcoholic beverages, except beers.  
 

34 – Matches; lighters for smokers; cigarette cases, 
ashtrays, smokers' articles; cigarettes; tobacco.  
 

35 – Advertising; commercial business management; 
commercial administration; employment agencies; 
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personnel recruitment; advertising services through 
sponsorship; online advertising services; information 
and advisory services in relation to commercial bu-
siness management and commercial administration 
provided online or via the Internet; advertising and 
promotional services; dissemination of advertising 
and promotional materials; provision and rental of 
advertising space and advertising material; publica-
tion of advertising material and texts; rental of ad-
vertising time in film credits; television advertising, 
radio advertising; advertising in the form of anima-
tion; promotion of sports events in the field of foot-
ball; promotion of the goods and services of third 
parties; company sponsorship research (sponsoring 
via advertising promotion) in relation to football 
competitions; compilation of advertisements for use 
as web pages on the Internet or on wireless electro-
nic communication devices; provision of space on 
web sites for advertising goods and services; provi-
sion of an online marketplace for buyers and sellers 
of goods and services; online auction services; co-
llection of directories for publication on the Internet 
and on wireless electronic communication networks; 
promotional marketing services; services provided 
by an agency for sports promotion and public rela-
tions; market study services; marketing research ser-
vices; public opinion polling services; organization 
of events, exhibitions, trade fairs and shows for 
commercial, promotional purposes; organization of 
advertising for trade fairs; data bank management 
services; compilation of statistics; collection of data, 
statistics and other information on sports performan-
ces; company management and organization consul-
tancy; business consultancy for companies; organi-
zation of promotional competitions; provision of 
commercial information; advertising for sports 
events in the field of football; retail services, inclu-
ding online retail services, in connection with artic-
les of common metal, machines and machine tools, 
tools and utensils, optical, audiovisual, magnetic, 
electric and electronic equipment and apparatus, me-
dical equipment and apparatus, apparatus and equip-
ment for lighting, heating, cooking, refrigerating, 
drying and ventilation, vehicles and their accesso-
ries, articles of precious metal, jewelry and timepi-
eces and chronometric instruments, pins and badges, 
musical instruments, paper and cardboard articles, 
printed matter and stationery, tickets for sports 
events, leather and imitation leather articles, luggage 
and bags, umbrellas, furniture, household articles, 
promotional and exhibition articles, textile articles, 
clothing, footwear and headgear, fancy goods (emb-
roidery) and ribbons, cords and goods thereof, floor 
coverings, games, toys, sporting articles, food and 
food products, alcoholic and non-alcoholic bevera-
ges, solvents, paraffin, wax, bitumen and petroleum, 
fuels, oils, lubricants, transmission liquids, anti-free-
ze agents, brake fluids, hydraulic fluids, coolants, 
greases, fuel, diesel fuel, fuel gas, biofuel, hub caps, 

tires, casings for pneumatic tires, alloys for wheels, 
sun screens, roof racks, holders for carrying sports 
equipment, seat covers, car covers, potato chips, 
french fries, milk, milk beverages, drinking yoghurt, 
milk shakes, dairy products, cheese, soya milk (milk 
substitute), non-alcoholic beverages, mineral and ae-
rated waters, isotonic beverages, energy drinks, be-
verages and fruit and vegetable juices, beers, lagers 
and ales, non-alcoholic beer, coffee, tea, cocoa, ca-
kes, biscuits, crackers, confectionery, sweets, edible 
ices, chocolate, chocolate confectionery, corn chips, 
mustard, vinegar, sauces (condiments), hamburgers 
(sandwiches), cheeseburgers, fish, meat or vegetable 
sandwiches (sandwiches), hotdogs (sandwiches), 
enabling customers to view and purchase these 
articles in store or via the Internet or wireless elec-
tronic communication; convenience store services in 
this category including retail sale of food and beve-
rages; retail sale and supply of food and beverages 
through vending machines; retail services, including 
online retail services, in connection with fuel, fuel 
gas, biofuel, engine oils and greases, lubricants and 
greases, hydraulic transmission oils and fluids, fluids 
for hydraulic circuits and hydraulic oils, enabling 
customers to view and purchase these articles in 
store or via the Internet or via wireless electronic 
communication; commercial administration services 
for the processing of sales made on the Internet or on 
wireless electronic communication devices; sales 
promotion, namely creation of preferential programs 
for customers; ticket sale promotion services; cus-
tomer loyalty services and customer club services 
for commercial, promotional and/or advertising pur-
poses; issuance and distribution of member loyalty 
cards, which may hold personal information about 
the identity of the cardholder and for controlling ac-
cess to sports stadiums; compilation of data into a 
central file, namely still or animated images; invoi-
cing. 
 

36 – Insurance services; financial services; monetary 
affairs; real estate services; issuance and manage-
ment of credit cards and travelers' checks; banking 
services; credit and investment services; financial 
sponsorship of sports events; research of financial 
sponsorship in relation to football competitions; pro-
vision of online information in relation to financial, 
banking, insurance and investment services; Internet 
banking; payment services via wireless electronic 
communication apparatus and equipment; credit 
card, debit card and electronic check transaction 
processing services; retail banking, namely, loans 
and leasing, mortgages and lending against the net 
value of real estate, personal loans and student loans 
and credit margins relating thereto, business and 
commercial credit and related factoring services, real 
estate loans, financing and leasing of equipment, 
management and syndication of mortgages and 
loans, financing and leasing of automobiles, nego-
tiation of financial products, investment deposit, 
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financial guarantees (deposits); currency and ex-
change services, letters of credit and documentary 
credit, sales and trading services, asset management, 
strong currency.  
 

37 – Service station services, namely cleaning, lubri-
cating, maintenance and repair of vehicles; anti-rust 
treatment for vehicles, engines and machines; clea-
ning, polishing, greasing, lubricating, maintenance 
and repair of aircraft and trailers; cleaning of motor 
vehicles; mounting and repair of tires for vehicles; 
installation and maintenance of wireless electronic 
communication networks (hardware); installation 
and repair of computer hardware; real estate cons-
truction services; construction, installation and repair 
of sports fields of natural or artificial turf; construc-
tion and maintenance of electric power plants; cons-
truction and maintenance of pipelines; installation of 
structures for the extraction of crude oil; installation 
of equipment for the extraction of crude oil; insta-
llation of solar panels; installation of wind power 
systems; installation of hydraulic power systems; 
mining extraction services. 
 

38 – Telecommunication services; communications 
by telephones and mobile telephones; electronic 
communication services by telephone; radio commu-
nications; facsimile communications; paging servi-
ces; teleconferencing services; television program 
broadcasting; radio program broadcasting; press and 
news agency services; rental of telephone apparatus, 
facsimile and other telecommunication apparatus; 
transmission of commercial Internet pages online or 
via wireless electronic communication devices; radio 
and television programming and broadcasting servi-
ces provided via satellite, cable or wireless net-
works; electronic transmission of messages; provi-
sion of access time to a blog, chat room, bulletin bo-
ard or discussion service; provision of access to live 
chat rooms online and electronic bulletin boards 
enabling transmission of messages, comments and 
multimedia content among users, for creating a 
network of contacts; provision of access time to In-
ternet sites containing road maps, information about 
driving directions and the location of businesses; 
computer-aided transmission of messages and ima-
ges; rental of access time to private and commercial 
purchasing and ordering services via computer, a 
global computer network and/or interactive commu-
nication technologies; electronic mail services; pro-
vision of connections for telecommunications via 
data banks or the Internet; provision of access time 
to websites for listening to digital music on the Inter-
net via wireless electronic communication devices; 
radio and television programs related to sports and 
sports events; broadcasting of radio or television 
programs related to sports and sports events; provi-
sion of connections to computer installations (teleco-
mmunication services); rental of access time to a 
centralized computer and to data banks, rental of 

access time on the Internet via a global information 
network or via wireless electronic communication 
devices; real-time transmission (streaming) of video 
and audio material from the Internet; real-time trans-
mission (streaming) of audio, video and television 
material; provision of access time to search engines. 
 

39 – Travel agency services, namely, travel arrange-
ment and reservation; reservation of travel tickets, 
information relating to travel and sale of travel tic-
kets; airplane, train, boat, bus and truck transpor-
tation services; air transportation services featuring a 
frequent flyer bonus program; boat excursion servi-
ces; tour operation services; vehicle rental services; 
rental of parking spaces; taxi services; merchandise 
delivery services; transport of goods by motor vehic-
les, trucks, trains, boats and airplanes; packaging of 
goods; transport and delivery of goods, namely do-
cuments, packages, parcels and letters; postal, mes-
senger and courier services, particularly newspaper, 
magazine and book delivery services; warehousing; 
distribution of water, heating, gas or electricity; dis-
tribution (delivery) of films and sound and image 
recordings; distribution of tickets; satellite-assisted 
navigation services; distribution (transport), delivery 
and storage of gasoline, petroleum, hydrocarbons, 
gas, lubricants, solvents, paraffin, wax and bitumen; 
transmission and distribution of electricity; transport 
of oil or gas through pipelines; transport and dispo-
sal of waste; consultancy relating to the delivery of 
energy and electricity. 
 

40 – Processing of cinematographic films; photog-
raph enlargement; printing of photographs, develop-
ment of photographic films; rental of machines and 
instruments for development, printing, enlarging or 
finishing of photographs, printing services, waste 
disposal; waste management services (recycling); 
tailoring services (clothing); refining of oil (petro-
leum); services for the treatment of oil and used lub-
ricants; gas and electricity production services; pet-
roleum and gas processing services; processing and 
refining of organic substances; production of energy; 
refining of petrochemical products for others, name-
ly, of petroleum derivatives, particularly of various 
kinds of brake fluids; professional consultancy ser-
vices relating to the generation of power and elec-
tricity. 
 

41 – Education; training; provision of training cour-
ses; entertainment; entertainment services provided 
at or relating to sports events; entertainment services 
namely public viewings of sports events; organiza-
tion of sporting and cultural events and activities; 
organization of lotteries and competitions; organiza-
tion of sporting competitions and events in the field 
of football; provision of sports facilities; fun park 
services; health and fitness club services; rental of 
audio and video equipment; production, presenta-
tion, publication and/or rental of films, sound and 
video recordings; publication and/or rental of inte-
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ractive educational and entertainment products, na-
mely films, books, compact discs, DVDs, mini-
discs, CD-ROMs; publication of statistics and other 
information on sports performances; radio and tele-
vision reporting of sporting events; production and 
editing services for radio and television programs; 
photography services; photographic, audio and video 
recording services; production of animated movies; 
production of animated television programs; seat 
booking services for entertainment and sporting 
events; ticket reservation services for entertainment 
and sporting events; ticket sales agency services for 
sports events; timing of sports events; recording of 
sports events; organization of beauty contests; in-
teractive entertainment; gambling services; provision 
of raffle services; online game services; providing 
online entertainment in the nature of tournaments; 
organization of computer game competitions inclu-
ding online game competitions; information relating 
to entertainment or education, provided on-line from 
a computer database or the Internet or on wireless 
electronic communication devices; electronic game 
services provided by means of the Internet or on wi-
reless electronic communication devices (entertain-
ment); editing of books; electronic publication of 
books and journals online; entertainment services in 
the form of chat rooms on the Internet or via wire-
less electronic communication devices; entertain-
ment services in the form of cinema performances; 
translation services; interpreter services; provision of 
entertainment infrastructures, namely, VIP lounges 
and sky boxes both on and off site at sports facilities; 
reception and hospitality services, namely, customer 
reception services, including tickets in connection 
with sports or entertainment events; provision of 
online information concerning sport and sports 
events from a computer databank or the Internet. 
 

42 – Rental of computer software and computer 
hardware; computer consulting services; data pro-
cessing (programming); computer software develop-
ment; creation, design, compilation and maintenance 
of websites or sites on wireless electronic communi-
cation networks; installation and maintenance of 
computer software; creation and maintenance of el-
ectronic communication networks; compilation of 
websites in computer networks (particularly the In-
ternet) or via wireless electronic communication de-
vices; introduction of websites on the Internet or on 
wireless electronic communication networks; hos-
ting of websites on the Internet or on wireless elec-
tronic communication sites; provision of software; 
provision of search engines for the Internet; provi-
sion of non-downloadable software to enable users 
to create and share text, documents, images, photos, 
videos, maps and road maps; development of com-
puter systems, namely creating virtual communities 
for users to organize groups and events, participate  
in discussions and engage in social, business and 
community networking; hosting websites on the 

Internet enabling others to organize colloquiums, 
events and interactive discussions via communica-
tion networks; application service provider (ASP) 
services, namely hosting software applications for 
others; development of software applications for 
computers; cloud computing services; design and 
development of operating software for accessing and 
using a cloud computing network; providing softwa-
re to enable or facilitate the uploading, downloading, 
streaming, posting, displaying, blogging, linking, 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information over communication networks; provi-
ding access to Internet platforms (also mobile Inter-
net) in the nature of customized web pages, featuring 
user-defined or specified information, personal pro-
files, audio, video, images, texts, graphics and data; 
providing temporary use of non-downloadable sof-
tware for social networking, creating a virtual com-
munity, and transmission of audio and video data, 
photographic images, texts, graphics and data; pro-
vision of software through a web site featuring a tec-
hnology that enables online users to create personal 
profiles featuring social networking information and 
to transfer and share such information among mul-
tiple websites; exploration services to locate oil and 
gas; analysis services for exploiting oilfields; rese-
arch, development, analysis, advice, design and con-
sultancy relating to technology in the oil industry; 
technical consulting, design and planning in the field 
of photovoltaic installations; technical consulting, 
design and planning of wind installations; research, 
development and analysis, expertise and consultancy 
in relation to electronic control units for managing 
solar electric and/or wind power installations; design 
of energy and power systems; analysis relating to 
energy and power needs of others; development of 
energy and power management systems; project stu-
dy and professional consultancy services relating to 
power and energy needs of others; design services 
for power plants. 
 

43 – Restaurant services, fast food restaurant servi-
ces; snack bar services; hospitality services, namely 
providing food and drink and accommodation both 
on and off site at sports facilities and at entertain-
ment events; temporary accommodation services, 
namely, providing accommodation, food or drink, 
both on and off site at sports facilities; catering ser-
vices; hotel services; lodging and boarding services, 
reservation of hotels and temporary lodgings. 
 

45 – Copyright management of audio and visual re-
cordings, computer programs and computer games; 
security and protection services; costume and clot-
hing rental; Internet-based social networking servi-
ces. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2018 92906 A 
(800) 1350272 
(151) 2017 03 09 
(891) 2017 03 09 
(731) EMINENCE, SAS 

Route de Gallargues BP 30, F-30470  
AIMARGUES, France 

(540) 

ATHENA SECRET DE 
BEAUTE 

(591) Black, white 
(511)  
25 – Clothing; footwear; headgear; shirts; clothing 
of leather; belts (clothing); furs (clothing); gloves 
(clothing); scarves; neckties; hosiery; socks; bedro-
om slippers; beach footwear; ski boots; footwear for 
sports; underwear. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92907 A 
(800) 1350295 
(151) 2016 11 03 
(891) 2017 06 22 
(731) EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

"Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen-Triugulnika",  
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540) 

 
(591) Red, white, black and gray 
(531) 27.05.02; 29.01.14 
(511)  
9 – Apparatus for recording, transmission or rep-
roduction of sound or images, computer software 
(recorded), monitors [computer hardware], computer 
software packages; computer operating system 
software; software drivers; communications servers 
[computer hardware]. 
 

28 – Gaming machines for gambling; chips for gam-
bling; mah-jong; arcade games; gaming machines 
operating with coins, banknotes and cards; parlor 
games; gaming chips; board games; LCD game ma-
chines; slot machines and gaming machines; chips 
[gaming equipment]. 
 

41 – Providing amusement arcade services; rental of 
gaming machines with images of fruits; gambling; 
services related to gambling. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92917 A 
(800) 1350202 
(151) 2017 02 27 
(891) 2017 02 27 
(731) DANIEL WELLINGTON AB 

Vastra Agatan 16, SE-753 09 Uppsala, Sweden 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 27.05.17; 27.05.23 
(511)  
14 – Watch straps; jewellery; cloisonné jewellery; 
jewellery of amber; alarm clocks; horological instru-
ments; clock hands; clocks; watches; wrist watch 
bands; dials (clockmaking and watchmaking); clock-
works; chronographs (watches); cases for clock and 
watch making; movements for clocks and watches. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92920 A 
(800) 1349947 
(151) 2016 09 09 
(891) 2016 09 09 
(731) TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 

ANONİM ŞİRKETİ 
Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20,  
Küçükyalı Ofispark, Maltepe  İSTANBUL,  
Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 27.05.17 
(511)  
9 – Communication machines and devices, namely 
apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images; computers and peripheral 
hardware, namely card readers; barcode readers; sca-
nners; computers; computer disk drives; data gathe-
ring terminals; word processors; printers; monitors; 
plotters; keyboards; computer mice, recorded com-
puter programs and software; computer game soft-
ware downloadable from a global computer network; 
interactive multi-media disc players; DVD players; 
data storage media; magnetic data media, video and 
audio recordings, CD-ROM, DVD, disks, optic 
disks, cassettes, audio and video tapes, exposed 
films, compact discs; laser discs; electronic audiovi-
sual equipment; digital audio tapes; magnetic cards; 
telephone cards; smart cards; telecommunication de-
vices, namely telephones, mobile phones, radio pho-
nes, cordless phones, telephone switchboards. 
 

35 – Organization of trade fairs for commercial and 
advertising purposes; advertisement services; sale 
increase (promotion) services; marketing research 
and on-line ordering services; providing an on-line 
commercial information directory on the internet; 
the bringing together, for the benefit of others of a 
variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods, advertising via on-
line electronic communication network, public rela-
tions services. 
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38 – Telecommunication services; providing infor-
mation about communication, electronic mail servi-
ces, message and image transmission and reception 
via computer, electronic communication services; 
communication services, information services rela-
ted to communication, communication by electronic 
computer terminals, news agencies, radio and tele-
vision broadcasting services; broadcasting via cable 
television, communication with computer terminals, 
broadcasting over global computer network; co-
mmunications services for the exchange of data in 
electronic form and providing access to Internet por-
tals, rental of communication apparatus and devices. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92944 A 
(800) 1350188 
(151) 2016 12 26 
(891) 2016 12 26 
(731) ESSA GRUP  DIŞ TİCARET LİMİTED  

ŞİRKETİ 
Istoç Ticaret Merkezi 12., Ada No:18-20-22- 
24, Bağcılar İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 27.05.01 
(511)  
9 – Eyeglasses, sunglasses and cases, containers, 
parts and components thereof. 
 

14 – Jewellery; imitation jewellery; gold; precious 
stones and jewellery made thereof; cufflinks; tie 
pins; statuettes and figurines of precious metal; 
clocks, watches and chronometrical instruments; 
chronometers and their parts; watch straps.   
 __________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92984 A 
(800) 1349925 
(151) 2017 04 28 
(891) 2017 04 28 
(731) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. 

Route de l'Etraz CH-1197 Prangins, 
Switzerland 

(540) 

 

(591) Blue, yellow and white 
(531) 26.11.21; 27.05.24; 29.01.14 
(511)  
5 – Pharmaceutical products. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93010 A 
(800) 1350629 
(151) 2017 02 17 
(891) 2017 06 27 
(731) OTKRYTOE AKTSIONERNOE 

OBSHCHESTVO "KOSMETICHESKOE 
OBYEDINENIE "SVOBODA" 
ul. Vyatskaya, D. 47 RU-127015 MOSCOW, 
 Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 28.05 
(511)  
3 – Perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93033 A 
(800) 1351564 
(151) 2016 12 27 
(891) 2016 12 27 
(731) ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO., LTD. 

No.1189 Liuhongqiao Road, Xinqiao, Quhai  
District, Wenzhou, Zhejiang, China 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
18 – Leather (imitation-); pelts; travelling sets [leat-
herware]; pocket wallets; valises; school satchels; 
fur; umbrellas; canes; saddlery. 
 

25 – Children's clothing; clothing; bathing suits; wa-
terproof clothing; shoes; hats; hosiery; gloves [clot-
hing]; scarfs. 
 

26 – Lace trimmings; brooches [clothing accesso-
ries]; trimmings for clothing; hair ornaments; bags 
(zip fasteners for -); buttons; false hair; sewing bo-
xes; artificial flowers; marking linen (numerals or le-
tters for-). 
 

35 – Advertising; assistance (business management -
); sales promotion [for others]; procurement services 
for others [purchasing goods and services for other 
businesses]; import-export agencies; management 
consultancy (personnel -); relocation services for 
businesses; computerized business record keeping 
services; accounting; rental of vending machines. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2018 93159 A 
(800) 1352217 
(151) 2017 04 12 
(891) 2017 04 12 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30 B-2340 BEERSE, Belgium 
(540)  

TELPONDEL 
(591) Black and white 
(511)  
5 – Human pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93164 A 
(800) 1352218 
(151) 2017 04 12 
(891) 2017 04 12 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,  
Belgium 

(540)  

REMOLTRO 
(591) Black and white 
(511)  
5 – Human pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93171 A 
(800) 1352272 
(151) 2017 03 14 
(891) 2017 03 14 
(731) USANOV IGOR' VLADIMIROVICH 

ul. Kol'skaya, 2, korp. 5, kv. 90 RU-129329  
Moskva, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 27.05.17 
(511)  
32 – Beer; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
aperitifs, non-alcoholic; lithia water; seltzer water; 
soda water; waters [beverages]; table waters; kvass 
[non-alcoholic beverage]; cocktails, non-alcoholic; 
lemonades; isotonic beverages; non-alcoholic honey-
based beverages; aloe vera drinks, non-alcoholic; 
whey beverages; fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; 
ginger beer; malt beer; powders for effervescing be-
verages; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; sy-
rups for lemonade; syrups for beverages; smoothies; 
tomato juice [beverage]; cider, non-alcoholic; vege-
table juices [beverages]; preparations for making 
aerated water; preparations for making liqueurs; 

preparations for making mineral water; must; grape 
must, unfermented; beer wort; malt wort; pastilles 
for effervescing beverages; sherbets [beverages]; 
non-alcoholic fruit extracts; extracts of hops for 
making beer; essences for making beverages. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93249 A 
(800) 1354437 
(151) 2017 05 08 
(891) 2017 05 08 
(731) TRUCK-LITE CO., LLC 

310 East Elmwood Ave., Falconer NY 14733, 
USA 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 01.15.09; 01.15.24; 01.15.25; 18.01.08;  

18.01.23; 27.01.02; 27.03.15 
(511)  
9 – Electronic devices for sensing, monitoring and 
communicating the condition, function, location and 
operation of a vehicle, trailer, intermodal container, 
rail car, and similar vehicles, including the cargo 
contained therein, and components and systems 
thereof. 
 

38 – Transmission of data regarding the condition, 
function, location and operation of a vehicle, trailer, 
intermodal container, rail car, and similar vehicles, 
including the cargo contained therein, and compo-
nents and systems thereof, to a server, as part of a 
global computer network. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93250 A 
(800) 1354515 
(151) 2017 01 18 
(891) 2017 01 18 
(731) WEWORK COMPANIES INC. 

115 West 18th Street, New York NY 10011,  
USA 

(540)  

WEWORK 
(591) Black, white 
(511) 
35 – Providing co-working facilities equipped with 
private offices, office equipment, mailroom, printing 
center, receptionist, kitchen, meeting rooms, teleco-
mmunications equipment and other office amenities; 
business information services; incubation services, 
namely, providing facilities for the use of office equ-
ipment and machinery and other amenities to emer-
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ging, start-up and existing companies; business de-
velopment services, namely, providing start-up sup-
port for businesses of others; providing office sup-
port services; online business networking services; 
administering group purchasing programs and other 
discount programs, namely negotiating with provi-
ders of insurance, banking, credit card processing, 
travel and transportation services, to enable partici-
pant members of a business community to obtain 
discounts on the purchase of those services from ot-
hers; computer-assisted business information and re-
search services; assistance and advice regarding bu-
siness location; arranging and conducting special 
events, parties, camps, concerts and travel for busi-
ness purposes; career placement services; providing 
on-line employment information in the field of ca-
reers, job listings, job resources and resumes; job 
placement; personnel placement and recruitment; 
providing on-line employment placement services, 
namely, matching resumes and potential employers; 
providing career information; business networking 
services; art galleries for commercial and advertising 
purposes; business administration services in the 
field of transportation, namely, arranging the trans-
portation of goods for others; consumer research sur-
vey services; on-line retail store services featuring a 
wide variety of consumer goods of others; consu-
lting services in the field of human resources develo-
pment, namely, for the promotion of employee re-
tention, career growth, and increased productivity 
for employees and employers. 
 

36 – Leasing of office space; leasing of real estate; 
rental of office space; real estate services, namely, 
leasing of apartments; management of apartments 
and buildings; art brokerage; advisory services in the 
field of employee benefits for group healthcare and 
business insurance offered to employees in addition 
to standard benefits such as medical, dental, life in-
surance including short term disability, long term 
disability, cancer insurance, accidental death and 
dismemberment; charitable fund-raising services. 
 

43 – Cafeteria services; providing of food and drink; 
providing conference, and meeting facilities; provi-
ding community centers for social gatherings and 
meetings; rental of social function facilities for busi-
ness and social events; providing temporary acco-
mmodations; providing temporary housing acco-
mmodations; hotel services; online booking and re-
servation services for temporary lodging; cafe, bar 
and restaurant services; providing a website for 
customers to make restaurant reservations, place 
orders for delivery of food to residences and offices, 
and place catering orders for food and beverages; 
rental of bed and bath linens; rental of table linens; 
food preparation services featuring meals for deli-
very or pickup; providing information in the field of 
recipes and cooking from a computer database. 
__________________________________________ 

(260) AM 2018 93252 A 
(800) 1354554 
(151) 2016 08 29 
(891) 2016 08 29 
(731) KALCEKS, AS 

Krustpils iela 53, LV-1057 Rīga, Latvia 
(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 27.05.01; 28.05 
(511)  
1 – Chemical substances (term considered too vague 
by the International Bureau – rule 13(2)(b) of the 
Common Regulations); chemical materials and che-
mical preparations, and natural elements (term con-
sidered too vague by the International Bureau – rule 
13(2)(b) of the Common Regulations). 
 

5 – Pharmaceuticals; medical and veterinary prepa-
rations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93255 A 
(800) 1353768 
(151) 2016 12 28 
(891) 2016 12 28 
(731) KYOCHON F & B CO., LTD. 

78, Songsin-ro, Gasan-myeon, Chilgok-gun,  
Gyeongsangbuk-do, Korea (Republic of) 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 26.04.04; 26.04.24; 26.13.25; 27.05.15; 28.03 
(511)  
30 – Prepared coffee and coffee-based beverages; 
noodle-based prepared meals; Korean-style dried 
seaweed rolls containing cooked rice (gimbap); kim-
chi pancakes (kimchijeon); crust of overcooked rice 
(nurungji); cooked dish consisting primarily of sli-
ced oval rice cakes with broth (tteokguk); Korean-
style dumplings (mandu); buckwheat vermicelli; 
cooked barley; roasted coffee beans; cooked rice 
mixed with vegetables and beef (bibimbap); mung 
bean pancake (bindaetteok); rice-based pudding 
dessert; rice-based snack food; prepared cocoa and 
cocoa-based beverages; rice balls; sushi; chopped 
noodles (kalguksu); cold soybean soup noodle. 
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43 – Canteen services; tourist eating house services; 
lunch box restaurant chain services; restaurant and 
hotel services; restaurant services; buffet restaurants; 
salad bars; western style restaurants; providing food 
and drink in restaurant chains; mobile cafe services 
for providing food and drink; mobile restaurant ser-
vices; Japanese restaurants; traditional tea cafes; 
Chinese restaurants; cafe and cafeteria services; 
take-away food services; cart bars; snack stall; pizza 
parlors; Korean restaurants. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93265 A 
(800) 1354572 
(151) 2016 11 16 
(891) 2016 11 16 
(731) Limited Liability Company "SVEZA" 

69th km of MKAD, build. 17, Putilkovo,  
Krasnogorsky region, RU-143441 Moscow  
district, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 27.05.17 
(511)  
19 – Folding doors, not of metal; doors, not of me-
tal; door frames, not of metal; lintels, not of metal; 
door panels, not of metal; wood panelling, wall li-
nings; furrings of wood; wood for making household 
utensils; veneer wood; moldable wood; wood, semi-
worked; wood pulp board for building; framework, 
not of metal, for building; moldings, not of metal, 
for cornices; cornices, not of metal; manufactured 
timber; cladding, not of metal, for building; coatings 
[building materials]; wood panelling; windows, not 
of metal; building panels, not of metal; parquet 
flooring; partitions, not of metal; planks; slabs, not 
of metal; slabs, not of metal, for building; wooden 
floor boards; chipboard; coated chipboard; veneer 
chipboard; panels, slabs, sheets, not of metal, for 
building; compressed slabs of wood dust; plywood; 
wood veneers. 
 

20 – Furniture; doors for furniture; partitions, wall 
units of wood for furniture; head-rests [furniture]; 
furniture shelves; trestles [furniture]; furniture cas-
ters, not of metal; office furniture; school furniture; 
wood ribbon; furniture slabs of plywood; furniture 
slabs of wood-chip boards; furniture slabs of com-
pressed wood dust; ply-curve pieces for furniture. 
 

35 – Computerized file management; cost price ana-
lysis; rental of advertising space; auctioneering; issu-
ance of advertising materials; organization of exhi-
bitions for commercial or advertising purposes; de-
monstration of goods; business investigations; busi-
ness appraisals; business inquiries; business efficien-
cy expert services; document reproduction; accoun-
ting; transcription of communications; opinion po-

lling; market studies; import-export agency services; 
commercial information agency services; business 
information; compilation of statistics; commercial or 
industrial management assistance; business mana-
gement consultancy; personnel management consul-
tancy; compilation of information into computer da-
tabases; professional business consultancy; tax pre-
paration; typing; public relations; dissemination of 
advertising matter; drawing up of statements of 
accounts; payroll preparation; business management 
assistance [in the development of projects, plans, 
cost estimates]; economic forecasting; advertising; 
radio advertising; television advertising; publishing 
of advertising texts; business intermediary services 
in the field of product sales; secretarial services; 
photocopying; personnel recruitment; employment 
agencies; systemization of information into compu-
ter databases; business management of performing 
artists; distribution of samples; publication of pub-
licity texts; accounts supervision; dissemination of 
advertising matter by mail [booklets, brochures]; 
shorthand; organization of trade fairs for commercial 
or advertising purposes; sales promotion for others. 
 

40 – Woodworking; sawing; planing [on the saw 
machines]; providing information relating to wood-
working; wood waste treatment [transformation]. 
 

42 – Industrial design; quality control; technological 
consultancy [excluding business matters]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93269 A 
(800) 1354764 
(151) 2017 04 26 
(891) 2017 04 26 
(731) THERMIGEN, LLC 

8304 Esters Boulevard, Suite 890, Irving  
TX 75063, USA 

(540)  

THERMIVA 
(591) Black, white 
(511) 
10 – Medical devices for applying temperature con-
trolled radio-frequency wave energy to the body and 
skin of a patient. 
 

44 – Cosmetic surgery services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93270 A 
(800) 1354783 
(151) 2017 05 03 
(891) 2017 05 03 
(731) APPLE INC. 

1 INFINITE LOOP CUPERTINO CA 95014, 
USA 

(540) 

FILEVAULT 

 
 #10  2018 05 25 

 
78 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(591) Black, white 
(511)  
9 – Computer software for use in the encryption, 
decryption and safeguarding of audio, video, text, 
still images, graphics and multimedia files. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93288 A 
(800) 1354240 
(151) 2016 11 23 
(891) 2016 11 23 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

Administration Building,  Huawei Technolo- 
gies Co., Ltd., Bantian, Longgang District 
Shenzhen, Australia 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 27.05.17; 27.07.17 
(511)  
9 – Mobile phones, smartphones, cellular phones, 
smartglasses, smartwatches; wearable activity trac-
kers; tablet computers; selfie sticks (hand-held mo-
nopods); holograms; connected bracelets (measuring 
instruments); protective films adapted for computer 
screens; protective films adapted for screens for mo-
bile phones; covers for smartphones; cases for 
smartphones; smart cards (integrated circuit cards); 
integrated circuit cards (smart cards); laptop compu-
ters; radios; intercommunication apparatus; vehicle 
radios; transponders; computer memory devices; au-
dio and video receivers, portable media players, 
computers, notebook computers, computer hardwa-
re, modems; measuring instruments; video recorders; 
camcorders; cameras (photography); mobile power 
source (rechargeable batteries); electric batteries; 
loudspeakers; cabinets for loudspeakers; switch-
boards, electric switching apparatus; headphones; 
earphones; magnetic encoded identification brace-
lets; personal stereos.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93289 A 
(800) 1004341 
(151) 2009 04 21 
(891) 2017 04 19 
(731) S.I.F.I. S.p.A. 

Via Ercole Patti, 36, LAVINAIO (Catania),  
Italy 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 27.05.17 
(511)  
5 – Pharmaceutical products. 
__________________________________________ 
 

(260) AM 2018 93290 A 
(800) 1354256 
(151) 2017 01 10 
(891) 2017 01 10 
(731) ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED 

Banbury Road, Gaydon, Warwick CV35 0DB,  
United Kingdom 

(540)  

DBE 
(591) Black, white 
(511)  
12 – Automobile chassis; radiator grills of metal as 
structural parts of vehicles; radiator grills of non-
metallic materials as structural parts of vehicles; ve-
hicle and automobile bumpers; automobile bumper 
guards; hoods for vehicles; storage compartments 
specifically fitted for use in automobiles; passenger 
cars and / or racing cars; electric automobiles; fully 
battery electric, high performance sports automobile; 
driverless cars; autonomous cars; remote controlled 
vehicles; electric motors for motor cars; aerodyna-
mic fairings for vehicles; electric steering apparatus 
for cars; spoilers for vehicles; anti-theft alarms for 
vehicles; alarm systems for cars; alarms for vehicles; 
air bags for vehicles; automobile seat cushions; seat 
covers, cushions adapted for use in vehicles; vehicle 
windows; luggage carriers; airbags for vehicles; 
safety seats for children; tyres and wheels for auto-
mobiles; valve caps for vehicle tyres.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93291 A 
(800) 1181927 
(151) 2013 10 17 
(891) 2017 06 15 
(731) PREVAR LIMITED 

507 Eastbourne Street, West Hastings 4122,  
New Zealand 

(540)  

BOO 
(591) Black, white 
(511)  
31 – Fresh fruits; fresh vegetables; apples; pears. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93292 A 
(800) 1270283 
(151) 2015 07 02 
(891) 2017 05 26 
(731) GRUPO CACAOLAT, S.L. 

Avda. Francesc Macia, 223-225, E-08924  
Santa Coloma de Gramanet (Barcelona),  
Spain 

(540)  

CACAOLAT 
(591) Black, white 
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(511)  
30 – Cocoa, cocoa-based beverages, chocolate-based 
beverages; chocolate beverages containing milk; be-
verages made with a base of chocolate; chocolate; 
chocolate powder; drinking chocolate; cocoa pow-
der; cocoa for use in making beverages, cocoa-based 
products, cocoa-based creams in the form of spreads; 
cocoa-based foodstuffs, powdered beverages contai-
ning cocoa; preparations for making beverages based 
on cocoa; powdered preparations containing cocoa 
for making beverages; preparations for chocolate 
beverages; chocolate-based products; cocoa bevera-
ges with milk; chocolate confectionery; sweets. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93297 A 
(800) 1353107 
(151) 2017 02 06 
(891) 2017 02 06 
(731) QMARO LIMITED 

Nicu Georgiu, 6, BLOCK C, 7th floor,  
Office 703 CY-1095 Nicosia, Cyprus 

(540) 

 
(591) Red, green, white and black 
(531) 01.15.15; 05.07.20; 05.07.22; 27.05.05;  

29.01.14 
(511)  
35 – Providing business information via a web site; 
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; web indexing for 
commercial or advertising purposes; commercial in-
termediation services; layout services for advertising 
purposes; commercial information and advice for 
consumers [consumer advice shop]; price compari-
son services; presentation of goods on communica-
tion media, for retail purposes; commercial interme-
diation services. 
 

36 – Instalment loans; brokerage; credit bureau ser-
vices; banking; real estate appraisal; mutual funds; 
capital investment; surety services; exchanging mo-
ney; safe deposit services; loans [financing]; facto-
ring; financing services; financial management; 
pawnbrokerage; financial analysis; antique appraisal; 
art appraisal; financial consultancy; processing of 
credit card payments; processing of debit card pay-
ments; electronic funds transfer; financial informa-
tion; jewellery appraisal; numismatic appraisal; 
stamp appraisal; deposits of valuables; financial 
sponsorship; online banking; lending against secu-
rity. 
 

38 – Electronic bulletin board services [telecommu-
nications services]. 
__________________________________________ 

(260) AM 2018 93298 A 
(800) 1353113 
(151) 2017 03 15 
(891) 2017 03 15 
(731) UAB "GRYNUMBER HEALTH'' 

Pilaitės pr. 16 LT-04352 Vilnius, Lithuania 
(540)  

InOVO 
(591) Black and white 
(511)  
5 – Drugs for medical purposes; pharmaceutical and 
medical preparations; sanitary preparations for me-
dical purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical use; dietary supplements for humans; vi-
tamin preparations; plasters, materials for dressings; 
disinfectants. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93299 A 
(800) 1353117 
(151) 2017 04 05 
(891) 2017 04 05 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

otvetstvennostyu "NPO Petrovaks Farm" 
yl.Sosnovaya, d. 1, s. Pokrov, Podoiskiy  
district RU-142143 Moscow region,  
Russian Federation 

(540) 

 
(591) White, blue, light blue, red and light red 
(531) 26.07.05; 29.01.13 
(511) 
3 – Deodorants for pets; silicon carbide [abrasive]; 
volcanic ash for cleaning; quillaia bark for washing; 
soda lye; drying agents for dishwashing machines; 
beauty masks; shaving preparations; deodorants for 
human beings or for animals; joss sticks; laundry 
starch; oils for toilet purposes; cotton sticks for cos-
metic purposes; mint for perfumery; make-up; ba-
dian essence; shampoos; laundry wax; rust removing 
preparations; flavorings for beverages [essential 
oils]; emery paper; gaultheria oil; oils for cosmetic 
purposes; canned pressurized air for cleaning and 
dusting purposes; make-up powder; polishing rouge; 
paint stripping preparations; adhesives for cosmetic 
purposes; diamantine [abrasive]; perfumes; fumiga-
tion preparations [perfumes]; bergamot oil; nail 
polish; polishing paper; color-removing preparati-
ons; geraniol; cosmetic dyes; denture polishes; al-
mond oil; hair lotions; bath preparations, not for me-
dical purposes; glass cloth [abrasive cloth]; hair stra-
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ightening preparations; breath freshening strips; 
bleaching preparations [decolorants] for cosmetic 
purposes; incense; dry-cleaning preparations; toilet 
water; floor wax removers [scouring preparations]; 
scented water; carbides of metal [abrasives]; essenti-
al oils of lemon; polishing creams; potpourris [frag-
rances]; non-slipping wax for floors; laundry bleach; 
laundry preparations; shoemakers' wax; tripoli stone 
for polishing; tailors' wax; depilatory preparations; 
false nails; false eyelashes; degreasers, other than for 
use in manufacturing processes; tissues impregnated 
with make-up removing preparations; cleaning 
chalk; cotton wool for cosmetic purposes; starch 
glaze for laundry purposes; shaving stones [astrin-
gents]; dental bleaching gels; cosmetics for animals; 
adhesives for affixing false eyelashes; detergents, 
other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes; furbishing preparations; des-
caling preparations for household purposes; hair 
dyes; whiting; safrol; after-shave lotions; soap; teeth 
whitening strips; make-up preparations; deodorant 
soap; make-up removing preparations; decorative 
transfers for cosmetic purposes; mouthwashes, not 
for medical purposes; bases for flower perfumes; ad-
hesives for affixing false hair; laundry glaze; lip-
sticks; ionone [perfumery]; shoe polish; preparations 
for cleaning dentures; cleaning preparations; pumice 
stone; antiperspirants [toiletries]; toothpaste; hydro-
gen peroxide for cosmetic purposes; heliotropine; 
beard dyes; corundum [abrasive]; shampoos for pets; 
colorants for toilet purposes; terpenes [essential 
oils]; eyebrow pencils; food flavorings [essential 
oils]; wallpaper cleaning preparations; cosmetic pre-
parations for skin care; smoothing preparations 
[starching]; emery; polishing stones; pastes for razor 
strops; astringents for cosmetic purposes; pomades 
for cosmetic purposes; massage gels, other than for 
medical purposes; scented wood; dry shampoos; 
cosmetic kits; polishing wax; abrasive cloth; anti-
perspirant soap; creams for leather; lotions for cos-
metic purposes; dentifrices; grinding preparations; 
aloe vera preparations for cosmetic purposes; rose 
oil; cosmetic pencils; alum stones [astringents]; nail 
art stickers; abrasives; lipstick cases; eau de Colog-
ne; douching preparations for personal sanitary or 
deodorant purposes [toiletries]; almond milk for cos-
metic purposes; cloths impregnated with a detergent 
for cleaning; emery cloth; mint essence [essential 
oil]; skin whitening creams; aromatics [essential 
oils]; lavender water; cosmetic preparations for 
eyelashes; cakes of toilet soap; cleansing milk for to-
ilet purposes; lavender oil; antistatic preparations for 
household purposes; bleaching salts; mustache wax; 
neutralizers for permanent waving; Javelle water; 
oils for cleaning purposes; petroleum jelly for cos-
metic purposes; perfumery; laundry soaking prepa-
rations; jasmine oil; polish for furniture and flooring; 
fabric softeners for laundry use; extracts of flowers 
[perfumes]; soap for brightening textile; windshield  

cleaning liquids; sun-tanning preparations [cosme-
tics]; hair spray; depilatory wax; cosmetic prepara-
tions for baths; musk [perfumery]; shoe cream; sha-
ving soap; shining preparations [polish]; oil of tur-
pentine for degreasing; cosmetic creams; polishing 
preparations; floor wax; oils for perfumes and 
scents; cobblers' wax; bleaching soda; color- [colo-
ur-] brightening chemicals for household purposes 
[laundry]; cake flavorings [essential oils]; cosmetic 
preparations for slimming purposes; collagen prepa-
rations for cosmetic purposes; mascara; essential 
oils; talcum powder, for toilet use; almond soap; 
ethereal essences; eyebrow cosmetics; sunscreen 
preparations; preparations to make the leaves of 
plants shiny; sandpaper; preservatives for leather 
[polishes]; turpentine for degreasing; lip glosses; 
non-slipping liquids for floors; tissues impregnated 
with cosmetic lotions; soap for foot perspiration; 
essential oils of cedarwood; leather bleaching prepa-
rations; balms, other than for medical purposes; hen-
na [cosmetic dye]; hair conditioners; greases for 
cosmetic purposes; laundry blueing; bath salts, not 
for medical purposes; smoothing stones; abrasive 
paper; sachets for perfuming linen; air fragrancing 
preparations; stain removers; ammonia [volatile 
alkali] [detergent]; scouring solutions; lacquer-remo-
ving preparations; varnish-removing preparations; 
preparations for unblocking drain pipes; nail care 
preparations; essential oils of citron; hair waving 
preparations; cosmetics; breath freshening sprays; 
washing soda, for cleaning; amber [perfume]. 
 

5 – Lint for medical purposes; opodeldoc; tincture of 
iodine; oxygen baths; chemical reagents for medical 
or veterinary purposes; stem cells for veterinary pur-
poses; chemical preparations for veterinary purpo-
ses; opium; mineral waters for medical purposes; 
soil-sterilising preparations; thymol for pharmaceu-
tical purposes; cellulose esters for pharmaceutical 
purposes; chilblain preparations; first-aid boxes, 
filled; gauze for dressings; by-products of the pro-
cessing of cereals for dietetic or medical purposes; 
aconitine; nutritional supplements; parasiticides; sol-
vents for removing adhesive plasters; syrups for 
pharmaceutical purposes; esters for pharmaceutical 
purposes; dietary supplements for animals; frostbite 
salve for pharmaceutical purposes; biological tissue 
cultures for veterinary purposes; stem cells for medi-
cal purposes; mothproofing preparations; dental lac-
quer; balsamic preparations for medical purposes; 
dental amalgams; glucose dietary supplements; lead 
water; deodorants for clothing and textiles; chemico-
pharmaceutical preparations; infant formula; poma-
des for medical purposes; guaiacol for pharmaceuti-
cal purposes; linseed dietary supplements; surgical 
implants comprised of living tissues; opiates; sanita-
ry pads; calomel; preparations for callouses; caustics 
for pharmaceutical purposes; soporifics; opotherapy 
preparations; mustard for pharmaceutical purposes; 
narcotics; ferments for pharmaceutical purposes; 
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anaesthetics; collyrium; mustard oil for medical 
purposes; antiparasitic preparations; serotherapeutic 
medicines; cocaine; hemoglobin; lotions for veteri-
nary purposes; appetite suppressants for medical 
purposes; bacterial poisons; antioxidant pills; chemi-
cal preparations to treat wheat blight [smut]; radio-
active substances for medical purposes; scapulars for 
surgical purposes; analgesics; angostura bark for me-
dical purposes; vitamin preparations; stick liquorice 
for pharmaceutical purposes; mineral food supple-
ments; aldehydes for pharmaceutical purposes; plant 
extracts for pharmaceutical purposes; fumigation 
preparations for medical purposes; nutritive substan-
ces for microorganisms; malted milk beverages for 
medical purposes; menthol; deodorants, other than 
for human beings or for animals; porcelain for dental 
prostheses; sunburn ointments; tanning pills; serums; 
jalap; iodoform; dietetic foods adapted for medical 
purposes; medicinal roots; media for bacteriological 
cultures; mothproofing paper; herbicides; broncho-
dilating preparations; pharmaceuticals; adjuvants for 
medical purposes; steroids; douching preparations 
for medical purposes; alkaline iodides for pharma-
ceutical purposes; absorbent cotton; animal washes; 
radiological contrast substances for medical purpo-
ses; fly catching paper; pharmaceutical preparations; 
royal jelly for pharmaceutical purposes; gases for 
medical purposes; medical preparations for slim-
ming purposes; hydrogen peroxide for medical pur-
poses; liquorice for pharmaceutical purposes; biolo-
gical tissue cultures for medical purposes; eyewas-
hes; lacteal flour for babies; hematogen; starch for 
dietetic or pharmaceutical purposes; solutions for 
contact lenses; sanitary towels; condurango bark for 
medical purposes; medicines for dental purposes; 
propolis dietary supplements; chemical preparations 
for pharmaceutical purposes; styptic preparations; 
eyepatches for medical purposes; cachets for phar-
maceutical purposes; croton bark; alginates for phar-
maceutical purposes; antibiotics; adhesives for den-
tures; bath preparations for medical purposes; co-
llodion for pharmaceutical purposes; detergents for 
medical purposes; amino acids for medical purposes; 
medicinal alcohol; mercurial ointments; babies' nap-
kin-pants [diaper-pants]; blood for medical purpo-
ses; adhesive plasters; lime-based pharmaceutical 
preparations; glycerine for medical purposes; cod 
liver oil; corn rings for the feet; cooling sprays for 
medical purposes; lupulin for pharmaceutical purpo-
ses; preparations for destroying noxious animals; 
pesticides; belts for sanitary napkins [towels]; char-
coal for pharmaceutical purposes; sarsaparilla for 
medical purposes; bacterial preparations for medical 
and veterinary use; quebracho for medical purposes; 
moleskin for medical purposes; cotton for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use; rubber for dental purposes; air deodorising pre-
parations; yeast for pharmaceutical purposes; Irish 
moss for medical purposes; hydrastinine; pepsins for  

pharmaceutical purposes; chemical conductors for 
electrocardiograph electrodes; candy, medicated; 
pharmaceutical preparations for skin care; carbo-
lineum [parasiticide]; biological preparations for 
veterinary purposes; asthmatic tea; salts for mineral 
water baths; caustic pencils; dental amalgams of 
gold; air purifying preparations; quassia for medical 
purposes; babies' diapers [napkins]; remedies for 
perspiration; diastase for medical purposes; phos-
phates for pharmaceutical purposes; hydrated chloral 
for pharmaceutical purposes; chemical preparations 
for medical purposes; preparations for the treatment 
of burns; mint for pharmaceutical purposes; oxygen 
for medical purposes; melissa water for pharmaceu-
tical purposes; dental impression materials; yeast 
dietary supplements; food for babies; cellulose et-
hers for pharmaceutical purposes; chemical contra-
ceptives; medicines for alleviating constipation; 
compresses; flowers of sulfur for pharmaceutical 
purposes; hydrastine; sanitary tampons; vermifuges; 
fish meal for pharmaceutical purposes; mud for 
baths; digitalin; decoctions for pharmaceutical pur-
poses; powder of cantharides; bunion pads; diagnos-
tic preparations for medical purposes; pollen dietary 
supplements; thermal water; ethers for pharmaceu-
tical purposes; diapers for pets; biocides; antiseptics; 
lactose for pharmaceutical purposes; enzyme prepa-
rations for veterinary purposes; tonics [medicines]; 
preparations of microorganisms for medical or vete-
rinary use; powdered milk for babies; semen for arti-
ficial insemination; bromine for pharmaceutical pur-
poses; tobacco-free cigarettes for medical purposes; 
collagen for medical purposes; chloroform; panty li-
ners [sanitary]; milk ferments for pharmaceutical 
purposes; smoking herbs for medical purposes; tinc-
tures for medical purposes; potassium salts for me-
dical purposes; gamboge for medical purposes; rea-
gent paper for medical or veterinary purposes; disin-
fectants for chemical toilets; fly destroying prepara-
tions; fumigating sticks; tartar for pharmaceutical 
purposes; medicinal infusions; anticryptogamic pre-
parations; sodium salts for medical purposes; sulfo-
namides [medicines]; wadding for medical purposes; 
sulfur sticks [disinfectants]; gurjun [gurjon, gurjan] 
balsam for medical purposes; mustard plasters; vete-
rinary preparations; flour for pharmaceutical purpo-
ses; preparations for destroying mice; linseed oil 
dietary supplements; capsules for medicines; aloe 
vera preparations for pharmaceutical purposes; pep-
tones for pharmaceutical purposes; fungicides; phar-
maceutical preparations for treating sunburn; oil of 
turpentine for pharmaceutical purposes; albumin die-
tary supplements; alcohol for pharmaceutical purpo-
ses; amino acids for veterinary purposes; tobacco 
extracts [insecticides]; rhubarb roots for pharmaceu-
tical purposes; ointments for pharmaceutical purpo-
ses; medicinal drinks; dental cements; medicated 
animal feed; royal jelly dietary supplements; enzyme 
preparations for medical purposes; hemorrhoid pre-
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parations; ergot for pharmaceutical purposes; dill oil 
for medical purposes; iodine for pharmaceutical pur-
poses; acids for pharmaceutical purposes; biological 
preparations for medical purposes; bath salts for me-
dical purposes; mangrove bark for pharmaceutical 
purposes; remedies for foot perspiration; albuminous 
foodstuffs for medical purposes; acne treatment pre-
parations; acaricides; depuratives; medicinal hair 
growth preparations; isotopes for medical purposes; 
cattle washes; enzymes for veterinary purposes; 
mouthwashes for medical purposes; medicine cases, 
portable, filled; bismuth preparations for pharmaceu-
tical purposes; siccatives [drying agents] for medical 
purposes; slug exterminating preparations; prepara-
tions of trace elements for human and animal use; 
almond milk for pharmaceutical purposes; hormones 
for medical purposes; germicides; dental mastics; li-
niments; headache pencils; insecticides; laxatives; 
extracts of hops for pharmaceutical purposes; albu-
minous preparations for medical purposes; radium 
for medical purposes; preparations for destroying 
dry rot fungus; alloys of precious metals for dental 
purposes; vaginal washes; sanitary panties; mineral 
water salts; personal sexual lubricants; greases for 
veterinary purposes; breast-nursing pads; aluminium 
acetate for pharmaceutical purposes; petroleum jelly 
for medical purposes; dog lotions; eucalyptol for 
pharmaceutical purposes; lecithin dietary supple-
ments; phenol for pharmaceutical purposes; medici-
nal mud; bandages for dressings; disinfectants for 
hygiene purposes; vesicants; gentian for pharmaceu-
tical purposes; vulnerary sponges; blood plasma; 
chemical preparations to treat mildew; paper for 
mustard plasters; larvae exterminating preparations; 
formic aldehyde for pharmaceutical purposes; elixirs 
[pharmaceutical preparations]; camphor oil for me-
dical purposes; corn remedies; medicines for human 
purposes; anti-uric preparations; candy for medical 
purposes; smelling salts; nervines; pharmaceutical 
preparations for treating dandruff; balms for medical 
purposes; suppositories; cachou for pharmaceutical 
purposes; creosote for pharmaceutical purposes; chi-
noline for medical purposes; repellents for dogs; 
malt for pharmaceutical purposes; vaccines; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions; glycerop-
hosphates; algicides; transplants [living tissues]; ste-
rilising preparations; medicinal tea; wart pencils; 
febrifuges; vermin destroying preparations; sedati-
ves; cultures of microorganisms for medical or vete-
rinary use; antiseptic cotton; propolis for pharmaceu-
tical purposes; iodides for pharmaceutical purposes; 
teeth filling material; barks for pharmaceutical pur-
poses; myrobalan bark for pharmaceutical purposes; 
surgical dressings; vine disease treating chemicals; 
alginate dietary supplements; drugs for medical pur-
poses; dressings, medical; chewing gum for medical 
purposes; poultices; sugar for medical purposes; me-
dicinal herbs; dental abrasives; contact lens cleaning 
preparations; glucose for medical purposes; sli-

mming pills; surgical glues; enzyme dietary supple-
ments; wheat germ dietary supplements; gelatine for 
medical purposes; pants, absorbent, for incontinents; 
protein dietary supplements; therapeutic preparations 
for the bath; pectin for pharmaceutical purposes; al-
kaloids for medical purposes; cedar wood for use as 
an insect repellent; leeches for medical purposes; 
diabetic bread adapted for medical use; herbal teas 
for medicinal purposes; casein dietary supplements; 
linseed for pharmaceutical purposes; lecithin for me-
dical purposes; pearl powder for medical purposes; 
chemical preparations for treating phylloxera; camp-
hor for medical purposes; diapers for incontinents; 
quinquina for medical purposes; linseed meal for 
pharmaceutical purposes; acetates for pharmaceuti-
cal purposes; magnesia for pharmaceutical purposes; 
disinfectants; sea water for medicinal bathing; mol-
ding wax for dentists; bone cement for surgical and 
orthopaedic purposes; preparations for reducing se-
xual activity; gum for medical purposes; eucalyptus 
for pharmaceutical purposes; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; purgatives; medicines 
for veterinary purposes; insect repellent incense; 
strychnine; bacteriological preparations for medical 
and veterinary use; curare; lotions for pharmaceu-
tical purposes; jujube, medicated; enzymes for medi-
cal purposes; protein supplements for animals; bicar-
bonate of soda for pharmaceutical purposes; appetite 
suppressant pills; chemical preparations for the diag-
nosis of pregnancy; gallic acid for pharmaceutical 
purposes; medicinal oils; dog washes; diagnostic 
biomarker reagents for medical purposes; hemostatic 
pencils; quinine for medical purposes; preparations 
to facilitate teething; digestives for pharmaceutical 
purposes; aseptic cotton; poisons; cement for animal 
hooves; antiparasitic collars for animals; salts for 
medical purposes; castor oil for medical purposes; 
turpentine for pharmaceutical purposes; rat poison; 
greases for medical purposes; dietary fiber; insect re-
pellents; pyrethrum powder; fly glue; diagnostic pre-
parations for veterinary purposes; cotton sticks for 
medical purposes; pastilles for pharmaceutical pur-
poses; bismuth subnitrate for pharmaceutical purpo-
ses; adhesive tapes for medical purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93301 A 
(800) 1353235 
(151) 2017 03 30 
(891) 2017 03 30 
(731) Sovmestnoye predpriyatiye ve forme  

obshestva s ogranichennoy otvetstvennostyu  
"ÉCLAIR COSMETIC" 
SP OOO "ÉCLAIR COSMETIC", 1b,  
Bunyod street Tashkent city 100161,  
Uzbekistan 
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(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 26.11.12; 26.15.01; 27.05.17 
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abra-
sive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices (not medicinal). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93302 A 
(800) 1353331 
(151) 2017 04 19 
(891) 2017 04 19 
(731) BALABAN INTRAVEST S.R.L.,  

societate comercială 
Gura Căinarului MD-5024 Floreşti, Moldova  
(Republic of) 

(540) 
 

 
 

(591) Black and white 
(531) 27.05.17 
(511)  
25 – Clothing, footwear, headgear. 
 
28 – Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles; decorations for Christmas trees. 
 

32 – Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making be-
verages. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93303 A 
(800) 1353352 
(151) 2017 04 28 
(891) 2017 04 28 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, Belgium 
(540)  

ZAKTELOM 
(591) Black and white 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for human use. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93305 A 
(800) 1353391 
(151) 2017 04 24 

(891) 2017 04 24 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30 B-2340 BEERSE, Belgium 
(540)  

TEMPLENTO 
(591) Black and white 
(511)  
5 – Human pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93307 A 
(800) 1353395 
(151) 2017 04 28 
(891) 2017 04 28 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, Belgium 
(540)  

DELOMTRA 
(591) Black and white 
(511)  
5 – Human pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93308 A 
(800) 1353396 
(151) 2017 04 28 
(891) 2017 04 28 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30 B-2340 BEERSE, Belgium 
(540)  

TELOMODIF 
(591) Black and white 
(511)  
5 – Human pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93310 A 
(800) 1353417 
(151) 2016 02 03 
(891) 2016 02 03 
(731) MÜSİAD MÜSTAKİL SANAYİCİ VE  

İŞADAMLARI DERNEĞİ 
Sütlüce İmrahor Caddesi No:28, Beyoğlu  
İSTANBUL, Turkey 

(540) 

 
(591) Grey and gold 
(531) 27.05.04; 27.05.17; 29.01.12 
(511)  
16 – Paper and cardboard; paper and cardboard for 
packaging and wrapping purposes, cardboard boxes; 
paper towels; toilet paper; paper napkins; plastic ma-
terials for packaging and wrapping purposes; prin-
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ting blocks and types; bookbinding material; printed 
materials, namely, books, booklets, journals, prints, 
catalogs, index books, handbooks, magazines and 
newspapers all in the field of business, trade, com-
merce and education; posters, almanacs, calendars, 
agendas, note pads, notebooks; posters; photographs 
[printed]; paintings; stickers [stationery]; postage 
stamps; stationery, office stationery, instructional 
and teaching material [except furniture and appara-
tus]; writing and drawing implements; artists’ mate-
rials; paper products for stationery purposes; adhe-
sives for stationery purposes, pens, pencils, erasers, 
adhesive tapes for stationery purposes, cardboard 
cartons [artists' materials], writing paper, copying 
paper, paper rolls for cash registers, drawing mate-
rials, chalkboards, painting pencils, watercolors [pa-
intings]; office requisites; paint rollers and paint-
brushes for painting; rosaries. 
 

35 – Advertising and advertisement services, marke-
ting and publicity bureaus services; advertisement 
and publicity services by television, radio, mail; dis-
semination of advertising matter, preparation servi-
ces for publicity columns, commercial or advertise-
ment exhibition; organization of events and exhibi-
tions for commercial, promotional and advertising 
purposes; publicity and sales promotion services; the 
bringing together, for the benefit of others, of a va-
riety of goods, namely, printed materials, namely, 
books, booklets, journals, prints, catalogs, index 
books, handbooks, magazines and newspapers all in 
the field of business, trade, commerce and education, 
posters, almanacs, calendars, agendas, note pads, 
notebooks, posters, photographs [printed], paper pro-
ducts for stationery purposes, pens, pencils, erasers, 
writing paper, copying paper, office requisites, ena-
bling customers to conveniently view and purchase 
those goods, such services may be provided by retail 
stores, wholesale outlets, by means of electronic me-
dia or through mail order catalogues. 
 

41 – Education and training; organization of confe-
rences, symposiums, seminars and congresses in the 
field of business, trade, commerce and education; 
sporting and cultural activities; entertainment; ticket 
reservation and booking services for entertainment, 
sporting and cultural events, including ticket reser-
vation and booking services for theatres, cinemas, 
museums and concerts; publication of books, publi-
cation of periodicals, magazines, newspapers and 
newsletters; editing of printed matter containing pic-
tures, other than for advertising purposes; publica-
tion of books, booklets, prints, catalogs, index 
books, handbooks; publication of periodicals, jour-
nals, magazines, newspapers and newsletters; pro-
duction of movie films, radio and television progra-
mmes; news reporters services; photographic repor-
ting services; photography; translation. 
__________________________________________ 
 

(260) AM 2018 93313 A 
(800) 1353438 
(151) 2016 11 06 
(891) 2016 11 06 
(731) EVYAP SABUN YAĞ GLİSERİN SANAYİ  

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Ayazağa Cendere Yolu No.10 Levent İstanbul,  
Turkey 

(540) 

ARKO MEN SKIN 
DEFENSE 

(591) Black and white 
(511)  
3 – Bleaching and cleaning preparations, detergents 
other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes, stain removers, perfumery; 
cosmetics; fragrances; deodorants for personal use 
and animals; perfumery; cosmetics; fragrances for 
personal use (including the deodorants for personal 
and animals use); soaps; dental care preparations, 
not for medical purposes; dentifrices, denture polis-
hes, tooth whitening preparations, mouth washes, 
not for medical purposes. 
 

8 – Tools and apparatus included in this class for 
personal beauty care use; tools and apparatus inclu-
ded in this class for shaving, epilation, manicure and 
pedicure. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93314 A 
(800) 1353453 
(151) 2017 02 20 
(891) 2017 02 20 
(731) EDNOLITCHNO DRUJESTVO S  

OGRANITCHENA OTGOVORNOST  
"FINANSKONSULT" 
"Altzeko" str. 16 BG-4000 PLOVDIV,  
Bulgaria 

(540) 
 

 
 

(591) Black and white 
(531) 27.05.17 
(511)  
33 – Alcoholic extracts, alcoholic essences, alcoho-
lic beverages [except beer], alcoholic beverages con-
taining fruit, anisette [liqueur], anise [liqueur], aperi-
tifs, arak [arrack], baijiu [Chinese distilled alcoholic 
beverage], brandy, wine, kirsch, vodka, bitters, disti-
lled beverages, gin, digesters [liqueurs and spirits], 
cocktails, perry, curacao, liqueurs, hydromel [mead], 
peppermint liqueurs, nira [sugarcane-based alcoholic 
beverage], rice alcohol, piquette, fruit extracts [alco-
holic], pre-mixed alcoholic beverages, other than be-
er based, rum, cider, sake, spirits [beverages], whis-
ky. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2018 93322 A 
(800) 1353508 
(151) 2016 04 18 
(891) 2016 04 18 
(731) UPL LTD 

Uniphos House, Madhu park, 11th road,  
khar (west) Mumbai 400052, Maharshtra,  
India 

(540)  

QUICKPHOS 
(591) Black and white 
(511) 
5 – Preparations for killing weeds and destroying 
vermin, pesticides, vermicides, insecticides, fungici-
des, disinfectants, poisons. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93340 A 
(800) 1355853 
(151) 2017 03 20 
(891) 2017 03 20 
(731) ООО Sony Music Entertainment 

Nizhnyaya Syromyatnicheskaya str., 10,  
bld. 2, 7th floor, RU-105120 Moscow,  
Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 03.01.08; 28.05 
(511) 
38 – Streaming audio material, namely music re-
cords, via the Internet, mobile devices, wireless In-
ternet networks or systems, and other computer and 
electronic communication networks; streaming 
transmission of audiovisual materials through a glo-
bal computer network; broadcasting services, name-
ly, the transmission of streaming and downloadable 
digital audio content, on a worldwide web; transfer 
of data, audio, video and multimedia files, including 
downloads and files transmitted over the worldwide 
web; providing access to sites with music composi-
tions in digital format on the Internet; Internet bro-
adcasting services; broadcasting and broadcasting of 
television and radio podcasts in the field of music; 
subscription to audio broadcasting over a global net-
work; communication services in view of selection 
and docking of users for transfer of music, video and 
audio records through global communication net-
works; telecommunications, including telecommuni-
cations via the Internet; providing online forums for  

social communication; providing access to Internet 
portals in the field of music, music performances, 
music videos, relevant video clips, photographs and 
other multimedia materials; providing access to co-
llective audio and video portals; providing access to 
discussion websites on the Internet in the field of 
music, music performances, music videos, relevant 
video clips, photographs and other multimedia ma-
terials. 
 

41 – Entertainment, namely, concerts of live music; 
arranging and conducting of musical festivals; enter-
tainment in the form of live musical performances, 
musical bands or musical groups; entertainment in 
the form of live performances of musicians, music 
bands and music groups; entertainment, namely cos-
tumed performances by musicians, music bands and 
music groups; entertainment in the form of live per-
formances of music, songs, drama, comedy, dance 
and conversation genre; production of music; pro-
duction of musical records; services in the field of 
recording and publishing music; entertainment, na-
mely, provision of unloaded pre-recorded music files 
through a global computer network, and provision of 
unloadable pre-recorded music files in accordance 
with the preferences of consumers via the global 
computer network; entertainment, namely, the provi-
sion of music, audio and video entertainment, edu-
cational and educational services, news and art 
through interactive websites; providing digital mu-
sic, audio and video; entertainment, namely, the pro-
vision of unloaded prerecorded music, the provision 
of information, comments and articles in the field of 
music and entertainment through computer net-
works; entertainment in the form of live visual and 
audio performances of music artists, music bands 
and music groups; production of musical produc-
tions and production of musical concerts, festivals, 
live musical performances and live performances 
and music, songs, dramas, comedies, dance and con-
versation genre; ticket agency services [entertain-
ment]; disc jockey services; nightclub services; su-
pervising radio playlists, namely the provision of 
non-downloadable pre-recorded music online via the 
Internet broadcasting. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93348 A 
(800) 1355392 
(151) 2017 03 03 
(891) 2017 03 03 
(731) LINN MARKETING INC. 

Belize Marina Towers, Suite 303,  Newtown  
Barracks  Belize City, Belize 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 27.05.17 
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(511)  
33 – Aperitifs; brandy; wine; piquette; whisky; vod-
ka; anisette [liqueur]; distilled beverages; bitters; 
cider; rice alcohol; alcoholic extracts; fruit extracts, 
alcoholic; alcoholic essences.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93356 A 
(800) 925419 
(151) 2007 01 29 
(891) 2017 04 30 
(731) "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas",  

UAB 
Aušros Vartų g. 7A Vilnius, Lithuania 

(540) 
 

 
 

(591) Blue and white 
(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.23; 27.05.24;  

29.01.12 
(511) 
16 – Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; statione-
ry; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials; paint brushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials 
for packaging (not included in other classes); prin-
ters' type; printing blocks. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93360 A  
(800) 928864 
(151) 2007 03 27 
(891) 2017 04 30 
(731) "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", 

UAB 
Aušros Vartų g. 7A, Vilnius, Lithuania 

(540) 
 

 
 

(591) Blue and white 
(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.10; 29.01.12 
(511) 
16 – Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed mat-
ter; bookbinding material; photographs; stationery; 

adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' materials; paint brushes; typewriters and office  
requisites (except furniture); instructional and teac-
hing material (except apparatus); plastic materials 
for packaging (not included in other classes); prin-
ters' type; printing blocks. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93361 A 
(800) 1355594  
(151) 2017 10 31 
(891) 2016 10 31 
(731) SCHREDER 

Rue de Lusambo 67, Bruxelles  B-1190,  
Belgium 

(540)  

Schréder 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Electronic control gears [ecgs] for led lamps and 
light fixtures; motion sensors for security lights; 
light regulators, electric; light regulators [dimmers], 
electric; light dimmers [regulators], electric; light di-
mmers, electric; flashing lights [luminous signals]; 
signal lanterns; exposure meters [light meters]; elec-
tric light regulators; electric light dimmers; lighting 
ballasts; antennas for wireless communications ap-
paratus; antennas for telecommunications networks; 
antennas/aerials; masts for wireless aerials; compu-
ter programs for user interface design; computer in-
terface software; interfaces for computers; computer 
software applications, downloadable; computer pro-
grams (downloadable software); computer software, 
recorded; computer peripheral devices; electronic 
apparatus for wireless reception, storage and trans-
mission of data and messages; apparatus for the in-
put, output, transmission and storage of data; appa-
ratus for data storage; data processing apparatus; ra-
dar apparatus; air analysis apparatus; power contro-
llers; remote controls; biometric access control sys-
tems; electrical charge controllers; electronic control 
circuits; infrared remote controls; remote control ap-
paratus; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; remote control receivers; remote 
control transmitters; remote control apparatus and 
instruments; transmitters [telecommunication]; tran-
smitters of electronic signals; transmitting sets [tele-
communication]; wireless controllers to monitor and 
control the functioning of electronic devices, other 
than controllers for gaming apparatus; electrical and 
electronic control apparatus and instruments; elec-
trical control, testing and monitoring apparatus; me-
asuring and control apparatus and instruments; wire-
less controllers to remotely monitor and control the 
function and status of other electrical, electronic, and 
mechanical devices or systems; measuring devices, 
electric; measuring apparatus; measuring instru-
ments; pressure measuring apparatus, distance mea-
suring apparatus; surveying instruments; surveying 
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apparatus and instruments; monitoring apparatus, el-
ectric; regulating apparatus, electric; monitors (com-
puter hardware); monitors (computer programs); 
couplers (data processing equipment); control panels 
[electricity]; public- address systems; public address 
installations; public address speaker systems; public-
address systems and instruments; power supplies for 
lights, sirens and public address systems; electrical 
apparatus for testing the state of operability of elec-
tronic sirens and public address systems; public ad-
dress (pa) and sound system accessories, namely, 
microphone stands, speaker stands, microphone cab-
les, speaker cables, speaker boxes and sound mixers; 
closed circuit television cameras; closed circuit te-
levision apparatus; closed circuit tv systems for se-
curity and surveillance, namely, cameras, switchers, 
monitors, microphones, and recorders; electronic 
equipment, namely, transformers, cables used in co-
nnection with computers, computer peripheral devi-
ces, televisions, audio-video equipment, closed-cir-
cuit tv equipment and telecommunication equip-
ment; computer hardware and software systems for 
remotely controlling outdoor lighting devices; com-
puter hardware for remotely controlling outdoor lig-
hting devices; accessories for lighting fixtures, na-
mely, plastic pole with electrical source in protective 
cover; electric control devices for outdoor lighting 
fixtures; led lighting controls for outdoor lighting 
fixtures; lighting control apparatus; lighting control 
software for use in commercial and industrial faci-
lities; lighting controls; lighting control panels; oc-
cupancy sensors, namely, electronic devices which 
detect the presence of occupants and control the lig-
hting system accordingly; radio transmitters, recei-
vers, and controllers for monitoring and controlling 
public lighting; wireless controllers to remotely mo-
nitor and control the function and status of other 
electrical, electronic, and mechanical devices or sys-
tems, namely lighting systems [excluding gaming 
apparatus]; illumination regulators; video surveillan-
ce cameras; electric and electronic video survei-
llance installations; electronic notice board; video re-
corder; acoustic [sound] alarms/sound alarms; sound 
transmitting apparatus; sound recording apparatus; 
sound reproduction apparatus; sounding apparatus 
and machines; intercommunication apparatus; came-
ras [photography]; speed measuring apparatus [pho-
tography]; speed checking apparatus for vehicles; 
solar batteries; solar panels for the production of 
electricity; electrical adapters; commutators; alarm 
sensors; infrared sensors; distance sensors; motion 
sensors; optical sensors; level sensors; pollutant sen-
sor; position sensors; pressure sensor; proximity 
sensors; temperature sensors; timing sensors; ultra-
sonic sensor; vibration sensors; velocity sensors; au-
tomatic solar tracking sensors; camera with linear 
image sensors; electronic sensors for measuring so-
lar radiation; oxygen sensors, other than for medical 
use; sensors [measurement apparatus], other than for  

medical use; piezoelectric sensors; sensors and de-
tectors; detectors; motion detectors; ultrasonic detec-
tors; smoke detectors; fire detectors; fire alarms; 
radiation detectors; gas detectors; heat detectors; ac-
celeration sensors; sensors for determining position; 
sensors for determining acceleration; sensor switc-
hes; safety sensors, namely, carbon monoxide detec-
tors, smoke detectors, and combination carbon mo-
noxide and smoke detectors; remote sensors for use 
in measuring thermal and infrared radiation energy 
waves; pressure sensors; photoelectric sensors; pas-
sive infrared sensors; oxygen sensors, not for me-
dical use; optical speed sensors; movement sensors; 
measuring sensors; micro sensors for measurement 
of pressure, acceleration, force and flow, namely, si-
licon piezo-resistive pressure sensors; mass flow 
sensors; magnetic sensors; magnetic resistance sen-
sors; magnetic flux sensors; light systems compri-
sing light sensors and switches; light sensors; impact 
sensors; humidity sensors; humidity sensor with in-
tegrated digital and analogue output circuitry used in 
automotive, appliance and light industrial applica-
tions to sense both relative humidity and temperature 
environmental conditions; heat sensors; gas sensors; 
fire sensors; flame sensors; environmental monito-
ring system comprised of meters and sensors that 
measure pressure, humidity, temperature and inclu-
des alarm and reporting functions; electronical 
sensors for measuring solar radiation (terms conside-
red too vague by the International Bureau – rule 
13.2.b) of the Common Regulations); electronic sen-
sors; electronic proximity sensors and switches; el-
ectronic pressure sensors; electronic data relays for 
sensors; electronic measurement sensors; camera 
containing a linear image sensor (terms considered 
too vague by the International Bureau – rule 13.2.b) 
of the Common Regulations); cameras with linear 
image sensors; day and night vision systems prima-
rily comprising day and night sensors, day and night 
cameras, power sources, communication means, mo-
nitors and operating software; electric current sen-
sors; electric, electronic, or electrochemical oxygen 
monitors and sensors for environmental use; electric 
sensors; electric smoke sensors; electro-optical sen-
sors; electrical sensors (terms considered too vague 
by the International Bureau – rule 13.2.b) of the 
Common Regulations); electrical sensor apparatus 
for sensing the presence or absence of individuals or 
objects by contact or pressure; an optical metrology 
inspection system comprised of a light source, one 
or more cameras and sensors in communication with 
computer software and hardware; air temperature 
sensors; active infra-red sensors; sensors for deter-
mining position, velocity, acceleration and tempera-
ture; sensors for determining temperature; sensors 
for determining velocity; sensors for measuring spe-
ed; sensors for use with machine tools; sensors used 
in meteorology; sensors for measuring depth; sen-
sors for the determination of temperatures, positions 
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and distances; shock sensors; smoke sensors; teleco-
mmunications hardware and software for monitoring 
and alerting remote sensor status via the internet; 
surface acoustic wave sensors; thermal sensors; 
vehicle detection equipment, namely, display moni-
tors, computers, image sensors, video cameras, and 
operating system and application software to detect 
vehicle location; ultrasonic sensors; ultrasonic wave 
type intruder sensors; microwave type intruder sen-
sors; public-address systems consisting of loudspea-
kers; led lighting controls for remote monitoring and 
remote control of outdoor lighting fixtures and for 
the control of illumination systems; electric or elec-
tronic sensors for sensing motion; sensors for mea-
suring air pollution.  
 

11 – Apparatus for lighting; lanterns for lighting; led 
lights; light fittings; light fixtures; lighting fittings; 
lighting apparatus; light diffusers; lighting fixtures; 
lighting installations; light panels; light projectors; 
mood lights; solar lights; wall lights; light-emitting 
diode [led] lights; light-emitting diode lighting appa-
ratus; light-emitting diode lighting fixtures; light-
emitting diode lighting installations; light-emitting 
diode [led] lighting apparatus; light-emitting diode 
[led] lighting installations; light-emitting diode [led] 
mood lights; light-emitting diodes [led] lighting ap-
paratus; electric lights for Christmas trees; fairy 
lights for festive decoration; Christmas tree orna-
ments for illumination [electric lights]; lamp reflec-
tors; ceiling light; ceiling light fittings; ceiling lights 
fixtures; electric light fittings; electric light fixtures; 
electric lighting fittings; electric lighting fixtures; led 
lighting apparatus; led lighting fixtures; led lighting 
installations; led mood lights; light-emitting diode 
luminaires; lighting apparatus and installations; light 
post luminaires; luminous tubes for lighting; outdoor 
light fittings; outdoor light fixtures; outdoor lighting 
fittings; outdoor lighting fixtures; outdoor solar 
lights; wall light fixtures; wall light fittings; light-
emitting diode [led] luminaires; lighting apparatus 
incorporating optical fibres; luminaires; electric lu-
minaires; electric lamps; lamps; led luminaires; 
light-emitting diode [led] luminaires; outdoor lamps; 
street lamps; wall lamps; lamps for outdoor use; in-
frared lighting fixtures; landscape lighting installa-
tions; led (light emitting diodes) lighting fixtures for 
use in display, commercial, industrial, residential, 
and architectural accent lighting applications; led 
(light emitting diode) lighting fixtures; led light as-
semblies for street lights, signs, commercial lighting, 
automobiles, buildings, and other architectural uses; 
led lighting fixtures for indoor and outdoor lighting 
applications; led lighting systems, namely, led mo-
dules, power supplies, and wiring; lighting apparatus 
for sports arenas; lighting apparatus, namely, lig-
hting installations; lighting fixtures with motion 
detection; luminaires, using light emitting diodes 
(leds) as a light source, for street or roadway lig-
hting; outdoor lighting, namely, paver lights; solar 

light fixtures, namely, indoor and outdoor solar po-
wered lighting units and fixtures; illumination fit-
tings; illumination installations; appliances for illu-
mination; highway illumination assemblies; filters 
for illumination appliances; filters for illumination 
apparatus; red led flashlights for illumination purpo-
ses; security lighting incorporating a heat activated 
sensor; security lighting incorporating a movement 
activated sensor; security lighting incorporating an 
infra-red activated sensor; decorative lighting in the 
nature of electrically illuminated for building and 
monuments embellishment.  
 

37 – Installation of lighting apparatus; maintenance 
of lighting apparatus; repair of lighting apparatus; 
installation, maintenance and repair of street lights; 
installation, maintenance and repair of lighting appa-
ratus; installation of electric light and power sys-
tems; advisory services relating to the installation of 
lighting apparatus; repair or maintenance of electric 
lighting apparatus; installation, maintenance and re-
pair of led lighting apparatus; providing information 
relating to the repair or maintenance of electric lig-
hting apparatus; provision of information relating to 
the repair or maintenance of electric lighting ap-
paratus; repair or maintenance of electric lighting 
apparatus and providing information relating thereto; 
installation of photovoltaic cells and modules; an-
tenna installation and repair; installation, maintenan-
ce and repair of street lamps; installation, mainte-
nance and repair of electronic control apparatus; 
installation, maintenance and repair of regulating, 
monitoring and control apparatus; installation, main-
tenance and repair of remote control apparatus; 
installation, maintenance and repair of computer net-
work and information technology equipment; elec-
tric appliance installation and repair; technical con-
sultation in the field of installation of lighting appa-
ratus, lighting instruments and lighting systems; ins-
tallation of closed circuit television systems; installa-
tion, maintenance and repair of computer hardware.  
 

42 – Lighting design; design of lighting systems; 
industrial design; landscape lighting design; land-
scape lighting design services; lighting design ser-
vices; technical consultancy in the field of light en-
gineering; technical planning and consulting in the 
field of light engineering; technical planning and 
consultancy in the field of light engineering; compu-
ter software design; software as a service [saas]; 
configuration, installation, fault diagnosis, repair, 
upgrading and maintenance of computer software; 
maintenance of database software; maintenance of 
software; software installation and maintenance; sof-
tware maintenance services; consultancy relating to 
software maintenance; maintenance and repair of 
software; maintenance of data processing software; 
maintenance of software for communication sys-
tems; design, updating and maintenance of computer 
software; design, programming and maintenance of 
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computer software; development and maintenance of 
computer database software; development and main-
tenance of computer software; installation of compu-
ter software; maintenance of computer software; up-
dating of computer software; computer program-
ming; installation and maintenance of computer soft-
ware; installation and maintenance of database soft-
ware; installation, maintenance and updating of co-
mputer software; installation, maintenance and upda-
ting of software; installation, maintenance and upda-
ting of database software; maintenance and upgra-
ding of computer software; maintenance of computer 
software for data processing; rental and maintenance 
of computer software; design, development, insta-
llation and maintenance of computer software; de-
sign, development, maintenance and updating of co-
mputer software; design, development, maintenance 
and updating of computer software for data proces-
sing; design, development, maintenance and upda-
ting of computer software for process control; deve-
lopment, updating and maintenance of software and 
database systems; installation, maintenance, upda-
ting and upgrading of computer software; develop-
ment of computer software for use with program-
mable controllers; development of computer softwa-
re for use with computer-controlled switching sys-
tems; design and development of software for con-
trol, regulation and monitoring of solar energy sys-
tems; monitoring of computer systems by remote 
access; outsource service providers in the field of 
information technology; engineering; engineering 
services in the field of energy technology; server 
hosting; hosting computer sites (web sites); creating 
and maintaining web sites for others; hosting com-
puter databases; hosting customized web pages; hos-
ting of databases; hosting computer software appli-
cations for others; hosting computerized data, files, 
applications and information; computerized data 
storage services; electronic data storage; electronic 
data storage services; online data storage services; 
electronic data storage and data backup services; off-
site data backup; computer services concerning elec-
tronic data storage; design and development of data 
storage systems; electronic monitoring of air pollu-
tion degree, temperature, atmospheric pressure, noi-
se level, light level using computers and sensors 
[electronic data collection]; electronic monitoring 
and reporting of air pollution degree, temperature, 
atmospheric pressure, noise level, light level using 
computers or sensors (electronic data collection).  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93367 A 
(800) 1235618 
(151) 2014 04 15 
(891) 2017 05 01 
(731) Proizvodstvenno-torgovoe obshchestvo s  

dopolnitelnoy otvetstvennostyu "firma ABC" 
Ul. Pobedy 27Б, 230026 Grodno, Belarus 

(540) 

 
(591) Green, red and white 
(531) 26.01.02; 26.01.20; 27.05.01; 27.05.23;  

29.01.13 
(511)  
29 – Beans, preserved; soya beans, preserved, for 
food; bouillon; ginger jam; peas, preserved; mush-
rooms, preserved; gelatine; fruit jellies; jellies for 
food; charcuterie; raisins; caviar; sauerkraut; meat, 
tinned [canned]; vegetables, tinned [canned]; fish, ti-
nned [canned]; fruits, tinned [canned]; bouillon con-
centrates; gherkins; shrimps, not live; buttercream; 
croquettes; salmon; onions, preserved; margarine; 
piccalilli; marmalade; vegetable oils; peanut butter; 
cocoa butter; coconut oil; coconut butter; butter; al-
monds, ground; milk; fruit pulp; meat; meat, preser-
ved; vegetables, preserved; vegetables, dried; vege-
tables, cooked; potato fritters; olives, preserved; 
nuts, prepared; tomato puree; liver pâté; pickles; 
jams; powdered eggs; ham; dairy products; fish pro-
ducts; cranberry sauce [compote]; apple puree; fish, 
preserved; vegetable salads; fruit salads; bacon; 
pork; sardines; herrings; whipped cream; fat-contai-
ning mixtures for bread slices; tomato juice for 
cooking; vegetable juices for cooking; salted meats; 
sausages in batter; preparations for making bouillon; 
preparations for making soup; vegetable soups; truf-
fles, preserved; tuna fish; oysters, not live; fish fil-
lets; dates; crystallized fruits; frozen fruits; fruit, 
preserved; fruit preserved in alcohol; fruit, stewed; 
potato flakes; fruit peel; lentils, preserved; potato 
chips; fruit chips. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93371 A  
(800) 1298283 
(151) 2015 12 08 
(891) 2017 04 04 
(731) PAUL HARTMANN AG 

Paul-Hartmann-Str. 12, 89522 Heidenheim,  
Germany 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 26.01.02; 26.01.20; 26.01.24; 26.05.18;  

26.05.24; 26.07.07; 27.05.22; 27.05.24 
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(511)  
1 – Chemicals used in industry, science and photo-
graphy, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; adhesives used in industry; chemical rea-
gents and diagnostic agents, other than for medical 
or veterinary purposes, namely fluorescent test con-
centrates for detecting wetting gaps and contamina-
tion paths, including in tablet form. 
 

3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, scouring and abrasive prepa-
rations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices; cotton wool for cosmetic 
purposes and cotton wool products for cosmetic pur-
poses, namely cotton wool balls, cotton wool buds, 
cotton wool pads; cotton wool strips and cotton wool 
bands; cosmetic skin and hair care products, baby 
skin care products, in particular ointments, creams, 
oils, soaps and powders, shampoos, with cosmetic 
lotions impregnated moist wipes of paper and/or ce-
llulose; plasters for cosmetic purposes; cleaning pre-
parations for personal hygiene equipment; medicated 
soap; cleaning preparations with disinfectant proper-
ties. 
 

5 – Chemical reagents and diagnostic preparations 
for medical or veterinary purposes; pharmaceutical 
and sanitary preparations; dietetic preparations adap-
ted for medical use; disinfectants; disinfectants for 
hygiene purposes; test strips for diabetes tests and 
pregnancy tests; strips for cholesterol tests; plasters 
for medical purposes, namely adhesive plasters, 
plasters for therapeutic purposes and as first aid dre-
ssings; sticking plaster; plasters for calluses and 
corns, plasters with transdermal additives, rheuma-
tism plasters, kidney plasters; surgical dressings, in 
particular stomach pads, compresses, particular gel 
and alginate compresses, swabs, tampons, gauze 
bandages, medical gauze, materials for dressings, 
including with x-ray contrast material or detection 
chips; x-ray contrast agents; goods of cellulose 
and/or cotton wool for feminine hygiene, namely sa-
nitary towels, pants and tampons, pant liners; mater-
nity pads, cotton wool for personal hygiene, sanitary 
belts, sets comprising the same or different dressing 
materials; bandages for medical purposes, namely fi-
xing bandages, universal bandages, compression 
bandages, padded bandages; cotton wool and cotton 
wool products for medical and hygienic purposes; 
cotton wool or cellulose tissues impregnated with di-
sinfectant preparations and/or oil and/or cleaning 
preparations for medical for hygienic purposes; me-
dicated skin and hair care products; napkins, napkin 
liners, napkin pants and absorbent pads for the sick 
and incontinent; boxes and kits containing first-aid 
material, namely materials for dressings, pharmaceu-
tical products, filled containers and kits, and refill 
packs provided with these goods, filled first-aid bo-
xes; sanitary preparations for medical purposes, 
pants, woven and/or knitted with textile thread or 

consisting of cellulose, for fixing absorbent pads, all 
the aforesaid goods for incontinency purposes; dre-
ssing changing sets, namely materials for dressings, 
plasters, compresses, swabs, tampons, being parts 
for dressing changing sets; catheter sets, namely 
pharmaceutical preparations, materials for dressings, 
plasters, compresses, swabs, tampons, materials for 
dressings, including with material opaque to x-rays, 
disinfectants being parts for catheter sets; operating 
theatre kits, namely pharmaceutical preparations, 
materials for dressings, materials for dressings, inc-
luding with x-ray contrast material or detection 
chips, plasters, compresses, swabs, tampons, bin-
dings, bandages, stomach pads, including with x-ray 
contrast chips, incision films, snares, incontinence 
pads, being parts for operating theatre kits; fungici-
des, herbicides; synthetic resin bandages for dres-
sing; sleeve and gauze bandages; mud packs for me-
dical purposes; breast-nursing pads; napkins, napkin 
liners, for baby or incontinence, mainly consisting of 
paper, non-woven fabrics and/or cellulose; pants, 
woven and/or knitted from cellulose, for fixing ab-
sorbent pads. 
 

9 – Measuring apparatus and instruments; electric or 
electronic measuring apparatus and instruments, in 
particular apparatus for measuring body temperature 
(not for medical purposes); computer software; com-
puter operating systems and computer programs, 
recorded or downloadable; computer programs, in 
particular for courier services in relation to hospital 
supplies and/or waste removal; electric safety devi-
ces for the elderly and children, namely protective 
devices for plugs, sockets and other contacts, coo-
kers and night lights, intercoms; downloadable elec-
tronic data, publications in particular periodicals in 
electronic form. 
 

10 – Surgical, medical, dental and veterinary appara-
tus and instruments, including in disposable form; 
artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles, 
suture materials; suture strips for wounds; thermo-
meters for medical purposes; examination, protective 
and surgical gloves for medical and surgical purpo-
ses; operating caps and head coverings; drapes for 
surgical use; cloths for sterile covering of patients 
and objects; mouth and nose masks for medical 
purposes, bed liners of cellulose, nonwovens, plastic, 
textile fabric and/or rubber for sick people; draw-
sheets for sick beds and incontinence sheets (inclu-
ded in this class); catheters, urinals; suction bags of 
nonwovens and/or plastic for suction tubes for 
medical purposes; special containers for medical 
purposes, namely vessels of plastic, paper or metal 
foils; first-aid materials, namely medical instruments 
being parts for sets and refill packs equipped with 
these goods; dressing changing sets, namely cloths 
for sterile covering of patients and objects, being 
parts for dressing changing sets; catheter sets, name-
ly examination, protective and operating gloves for 
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medical and surgical purposes, catheters, urinals, 
cloths for sterile covering of patients and objects, 
surgical and medical instruments and apparatus, 
suture strips for wounds being parts of catheter sets; 
operating theatre kits, namely examination, protec-
tive and operating gloves, catheters, urinals, cloths 
for sterile covering of patients and objects, surgical, 
medical and veterinary apparatus and instruments, 
spatulas (for medical purposes), beakers (for medical 
purposes) and bowls (for medical purposes), medical 
filters, suture materials (for medical purposes), bott-
les (for medical purposes), bags (for medical purpo-
ses), syringes, cannulae, filter needles (for medical 
purposes), electrodes (for medical purposes), draina-
ge (for medical purposes) tubes and hoses (for medi-
cal purposes), trocars, skin marking pens (for medi-
cal purposes), needle and blade holders (for medical 
purposes), medical apparatus and instruments for an-
giographic interventions, being parts for operating 
theatre kits; operating cloths for medical staff; ortho-
paedic bandages, plaster casts, fixing, support and 
padded bandages for orthopedic purposes; orthopa-
edic articles, in particular splints for the trunk and 
upper and lower limbs; compression stockings, anti-
thrombosis stockings; catheters, and out of it consis-
ting catheter sets; urinals, suction bags of non-woven 
fabrics and/or plastic for suction tubes for medical 
purposes; apparatus for measuring blood pressure 
and blood sugar levels; apparatus for measuring cho-
lesterol; inhalers, condoms; boxes and kits contai-
ning first-aid material, namely medical instruments, 
and refill packs provided with these goods, milk 
pumps; teething ring; dummies (teats); orthopaedic 
and medical mattresses; vascular snares as parts of 
an operating set. 
 

16 – Waste disposal bags of paper or plastic for nap-
pies, also perfumed; periodicals, brochures and prin-
ted matter; sterilized packaging materials, mainly 
consisting of paper and/or plastic for medical pro-
ducts; babies' bibs of cellulose; disposable face 
cloths of cellulose for single use; handkerchiefs of 
paper; multipurpose cloths of cellulose and/or paper 
for hygienic purposes; paper, card, cardboard and 
goods made from these materials, not included in ot-
her classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; instructional and teaching material 
(except apparatus); pamphlets, books, diagrams, pro-
spectuses, periodicals, newspapers and printed pub-
lications. 
 

24 – Bed sheets, duvets, multipurpose cloths of non-
woven material and/or textile for hygienic purposes; 
non-woven fabric and goods made of this material, 
namely table and bed linen, bedcovers, quilts, bed 
blankets; towels, handkerchiefs, napkins; babies' and 
children's textiles, namely wrapping cloths, bath to-
wels, wash mitts. 
 

25 – Children's clothing, babies' bibs of textile; nur-
sing bras; babies' bibs of non-woven fabrics; dis-

posable and multiple use items of working clothing 
for medical staff and for patients; dusters [clothing]. 
 

35 – Market research, opinion polling; cost price 
analysis, consultancy regarding the organization and 
management of businesses, professional business 
consultancy, professional business consultancy for 
hospitals, market research, in particular in the medi-
cal sector; wholesaling and retailing of the goods: 
chemicals used in industry, science and photograp-
hy, as well as in agriculture, horticulture and fores-
try, adhesives used in industry, chemical reagents 
and diagnostic agents, other than for medical or ve-
terinary purposes, namely fluorescent test concentra-
tes for detecting wetting gaps and contamination 
paths, including in tablet form, bleaching prepara-
tions and other substances for laundry use, cleaning, 
scouring and abrasive preparations, soaps, perfume-
ry, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
cotton wool and cotton wool products for cosmetic 
purposes, cotton wool balls, cotton sticks, cotton 
wool pads, cotton wool string, cotton wool in strip 
form, cosmetic skin and hair care products, baby 
skin care products, in particular ointments, creams, 
oils, soaps, powders, shampoos, moist wipes of pa-
per and/or cellulose, plasters for cosmetic purposes, 
cleaning preparations for personal hygiene equip-
ment, medical soaps, cleaning preparations with di-
sinfectant properties, chemical reagents and diagnos-
tic agents for medical or veterinary purposes, phar-
maceutical and sanitary preparations, dietetic subs-
tances adapted for medical use, disinfectants, disin-
fectants for sanitary and medical purposes, chemi-
cals for cosmetic purposes, for protecting and clea-
ning the skin, test strips for diabetes tests and preg-
nancy tests, strips for cholesterol tests, plasters of all 
kinds, namely adhesive plasters, plasters for curative 
purposes, including being first-aid dressings, fixa-
tion plasters, plasters for calluses and corns, plasters 
with transdermal active agents, rheumatism plasters, 
kidney plasters, dressings, surgical dressings, in par-
ticular stomach pads, compresses, including gel and 
alginate compresses, swabs, tampons, gauze banda-
ges, medical gauze, materials for dressings, inclu-
ding with x-ray contrast material or detection chips, 
x-ray contrast media, goods of cellulose and/or 
cotton wool for feminine hygiene, namely sanitary 
towels, pants and tampons, panty liners, maternity 
pads, cotton wool for personal hygiene, sanitary 
belts, kits consisting of identical or different mate-
rials for dressings, bandages, in particular fixation 
bandages, universal bandages, pressure bandages, 
padded bandages, cotton wool and cotton wool pro-
ducts for medical and hygienic purposes, cotton 
wool or cellulose wipes impregnated with disinfec-
tants and/or oil and/or cleaning preparations for 
medical and hygienic purposes, medical skin care 
and hair care products, nappies, nappy liners, nappy 
pants for babies and absorbent pads, for the ill and 
incontinent, boxes and kits containing first-aid mate-
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rial, namely materials for dressings, pharmaceutical 
products, medical instruments, and refill packs pro-
vided with these goods, filled first-aid boxes, sani-
tary preparations for medical purposes, pants, woven 
and/or knitted with textile thread or consisting of 
cellulose, for fixing absorbent pads, all of the afore-
said goods for incontinency purposes, dressing chan-
ging sets, namely materials for dressings, plasters, 
compresses, swabs, tampons being parts of dressing 
changing sets, catheter sets, namely pharmaceutical 
products, materials for dressings, chemicals for cos-
metic purposes, for protecting and cleaning the skin, 
plasters, compresses, swabs, tampons, materials for 
dressings, including with x-ray contrast material, di-
sinfectants being parts of catheter sets, operating the-
atre kits, namely pharmaceutical products, materials 
for dressings, materials for dressings, including with 
x-ray contrast material or detection chips, plasters, 
compresses, swabs, tampons, bandages, stomach 
pads, including with x-ray contrast chips, incision 
films, vascular snares, incontinence pads and incon-
tinence sheets, being parts of operating theatre kits, 
fungicides, herbicides, measuring apparatus and ins-
truments, electric or electronic measuring devices 
and measuring instruments, including apparatus for 
measuring body temperature, computer software, 
computer operating systems and computer programs, 
stored or downloadable, data processing programs, 
in particular in connection with courier services, for 
supplying to and/or removing from hospitals, elec-
tric safety devices for the elderly and children, na-
mely protective devices for plugs, sockets and other 
contacts, cookers and night lights, intercoms, down-
loadable electronic data, publications, periodicals in 
electronic form, surgical, medical, dental and veteri-
nary apparatus and instruments, including disposable 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and 
teeth, orthopaedic articles, surgical suture materials, 
suture strips for wounds, thermometers for medical 
purposes, examination, protective and operating glo-
ves for medical and surgical purposes, operating 
hoods and head coverings, drapes for surgical purpo-
ses, cloths for sterile covering of patients and ob-
jects, masks for the mouth and nose, bed inserts ma-
de from cellulose, non-woven fabrics, plastics, tex-
tiles and/or rubber for children and patients, draw-
sheets for sick beds and incontinence sheets (inclu-
ded in class 10), catheters, urinals, suction bags of 
non-woven fabrics and/or plastic for receiving from 
suction tubes, special containers for medical purpo-
ses, namely vessels made from plastic, paper or me-
tal films, first-aid materials, namely medical instru-
ments being parts of sets, and refill packs provided 
with these goods, dressing changing sets, namely 
cloths for sterile covering of patients and objects be-
ing parts of dressing changing sets, catheter sets, na-
mely examination, protective and operating gloves 
for medical and surgical purposes, catheters, urinals, 
cloths for sterile covering of patients and objects, 

surgical and medical apparatus and instruments, su-
ture strips for wounds being parts of catheter sets, 
operating theatre kits, namely examination, protecti-
ve and operating gloves, catheters, urinals, cloths for 
sterile covering of patients and objects, surgical, me-
dical and veterinary apparatus and instruments, spa-
tulas, beakers and bowls, medical filters, suture ma-
terials, bottles, bags, syringes, cannulae, filter need-
les, electrodes, drainage tubes and hoses, trocars, 
suction systems/liquid conduction systems, skin 
marking pens, needle and blade holders, products for 
angiographic interventions, being parts for operating 
theatre kits, work clothing for medical personnel and 
patients, being disposable and reusable clothing, su-
pportive bandages, synthetic resin bandages, plaster 
bandages, fixing, support and padded bandages, 
pull-on dressings and gauze dressings, orthopaedic 
aids, in particular positioning rails for torso, leg and 
arm orthopaedics, compression stockings, anti- 
thrombosis stockings, catheters, catheter sets, uri-
nals, suction bags of non-woven fabrics and/or plas-
tic for receiving from suction tubes, surgical, medi-
cal and technical medical instruments and equip-
ment, sphygmomanometers and blood sugar measu-
ring apparatus, apparatus for measuring cholesterol, 
inhalators, mud packs, condoms, boxes and kits con-
taining first-aid material, namely medical instru-
ments, and refill packs provided with these goods, 
nursing bras, breast-nursing pads and milk pumps, 
teething rings, teats and dummies, orthopaedic and 
medical mattresses, nappies, nappy liners, essentially 
consisting of paper, non-woven fabrics and/or cellu-
lose, packaging bags of paper or plastics, including 
being scented, for disposing of baby nappies, perio-
dicals, brochures and printed matter, sterilisable pac-
kaging, essentially consisting of paper, non-woven 
fabrics and/or plastic for medical products, bibs for 
babies made from non-woven fabrics and/or cellu-
lose, disposable face cloths, in particular consisting 
of cellulose, cellulose, handkerchiefs of paper, dis-
pensing boxes for compresses, cotton sticks, wrap 
films essentially consisting of plastic for fixing ab-
sorbent pads, multipurpose wipes for sanitary pur-
poses, consisting of cellulose and/or paper, paper, 
cardboard and goods made from these materials, not 
included in other classes, printed matter, book bin-
ding material, photographs, instructional and teac-
hing material (except apparatus), brochures, books, 
diagrams, prospectuses, periodicals, newspapers and 
printed publications, bed sheets, duvets, multipur-
pose wipes for sanitary purposes, consisting of non-
woven fabrics and/or textiles, non-woven fabrics and 
goods: made using these materials, namely table and 
bed linen, bed covers, bedspreads, bed blankets, to-
wels, wiping cloths, handkerchiefs, serviettes, baby 
and children's textiles, namely wraps, bath towels, 
washing mitts, pants, woven and/or knitted from ce-
llulose, for fixing absorbent pads, children's clot-
hing, bibs for babies made from textile materials, 
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work clothing for medical personnel and patients, 
being disposable and reusable clothing. 
 

39 – Transport; packaging and storage of goods; tra-
vel arrangement; courier services, for supplying to 
and/or removing from hospitals and retirement ho-
mes and homes for the disabled, in particular in the 
field of operating theatres, for the following goods: 
pharmaceutical products, chemicals for cosmetic 
purposes, for protecting and cleaning the skin, sani-
tary preparations for medical purposes, sanitary to-
wels, panty liners, maternity pads, nappies, nappy li-
ners, nappy pants for babies and absorbent pads, for 
incontinence and patients, dietetic substances adap-
ted for medical use, plasters, materials for dressings, 
including with x-ray contrast material or detection 
chips, x-ray contrast material, disinfectants, cotton 
wool and cotton wool products for medical and hy-
gienic purposes, cotton wool or cellulose wipes imp-
regnated with disinfectants and/or oil and/or clea-
ning preparations for medical and hygienic purposes, 
medical skin care and hair care products, first aid 
boxes filled with first-aid materials, namely surgical 
dressings and pharmaceutical products beings parts 
of sets, and refill packs provided with these goods, 
pants, woven and/or knitted with textile thread or 
consisting of cellulose, for fixing absorbent pads, all 
of the aforesaid goods for incontinency purposes, 
dressing changing sets, namely materials for dres-
sings, plasters, compresses, swabs, tampons being 
parts of dressing changing sets, catheter sets, namely 
pharmaceutical products, materials for dressings, 
chemicals for cosmetic purposes, for protecting and 
cleaning the skin, plasters, compresses, swabs, tam-
pons, materials for dressings, including with x-ray 
contrast material, disinfectants being parts of cathe-
ter sets, operating theatre kits, namely v pharmaceu-
tical products, materials for dressings, materials for 
dressings, including with x-ray contrast material or 
detection chips, plasters, compresses, swabs, tam-
pons, bandages, stomach pads, including with X-ray 
contrast chips, incision films, vascular snares, incon-
tinence pads and incontinence sheets, being parts of 
operating theatre kits, measuring apparatus and ins-
truments, electric or electronic measuring devices 
and measuring instruments, including apparatus for 
measuring body temperature, surgical, medical, den-
tal and veterinary apparatus and instruments, inclu-
ding disposable apparatus and instruments, artificial 
limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles, surgical 
suture materials, suture strips for wounds, thermo-
meters for medical purposes, examination, protective 
and operating gloves for medical and surgical purpo-
ses, operating hoods and head coverings, drapes for 
surgical purposes, cloths for sterile covering of pa-
tients and objects, masks for the mouth and nose, 
bed inserts made from cellulose, non-woven fabrics, 
plastics, textiles and/or rubber for children and pa-
tients, draw-sheets for sick beds and incontinence 
sheets (included in class 10), catheters, urinals, suc-

tion bags of non-woven fabrics and/or plastic for 
receiving from suction tubes, special containers for 
medical purposes, namely vessels made from plastic, 
paper or metal films, first-aid materials, namely me-
dical instruments being parts of sets, and refill packs 
provided with these goods, dressing changing sets, 
namely cloths for sterile covering of patients and ob-
jects being parts of dressing changing sets, catheter 
sets, namely examination, protective and operating 
gloves for medical and surgical purposes, catheters, 
urinals, cloths for sterile covering of patients and ob-
jects, surgical and medical apparatus and instru-
ments, suture strips for wounds being parts of cathe-
ter sets, operating theatre kits, namely examination, 
protective and operating gloves, catheters, urinals, 
cloths for sterile covering of patients and objects, 
surgical, medical and veterinary apparatus and ins-
truments, spatulas, beakers and bowls, medical fil-
ters, suture materials, bottles, bags, syringes, cannu-
lae, filter needles, electrodes, drainage tubes and ho-
ses, trocars, suction systems/liquid conduction sys-
tems, skin marking pens, needle and blade holders, 
products for angiographic interventions, being parts 
for operating theatre kits, work clothing for medical 
personnel and patients, being disposable and reusab-
le clothing, clothing, footwear, headgear, services of 
medical manufacturers and distributors namely for 
supplying retirement homes and homes for the di-
sabled, namely supply and consultancy regarding 
cost-efficient patient care. 
 

41 – Education; providing of training; sporting and 
cultural activities; organising and conducting cour-
ses, specialist seminars, meetings, congresses and 
workshops for imparting knowledge in the field of 
wound care, incontinence, operating theatres, infusi-
on therapy and compression therapy, as well as tape 
courses (for imparting knowledge in the field of tape 
dressings); conducting of instructional, educational 
and training courses for young people and adults, in 
particular for scientific, medical and social occupa-
tions; Provision of training and further training; co-
rrespondence courses; Publication of texts (other 
than publicity texts); information about training and 
further training events; online publication of electro-
nic books and periodicals; organising and arranging 
of conferences, congresses and symposiums; teac-
hing and educational services; arranging and con-
ducting of seminars, conferences and workshops; ar-
ranging and conducting of colloquiums; education 
and providing of training related to incontinence ca-
re; publishing information about diseases and infor-
mation in the field of health and medicine, except for 
promotion purposes. 
 

42 – Design and development of computer hardware 
and software; services in the field of science and 
technology and research and development related 
thereto; industrial analysis and research; surveying; 
research in the scientific, economic and medical 
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fields, for others; chemistry services; chemical ana-
lysis. 
 

43 – Services for providing food and drink; tempo-
rary accommodation; retirement home services. 
 

44 – Medical services; hygienic and beauty care for 
human beings or animals; medical advisory services; 
medical outpatient clinics; nursing home, hospice 
and clinic services; pharmaceutical consultancy; ren-
tal of healthcare aids; medical consultancy for medi-
cal outpatient clinics, for sanatoriums and nursing 
homes, hospices and clinics; medical consultancy in 
the field of medical services, medical nursing and 
healthcare; medical consultancy for retirement ho-
mes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93388 A 
(800) 1351619 
(151) 2017 04 06 
(891) 2017 06 28 
(731) SCHÄRF COFFEESHOP GMBH 

Dr. Alexander Schärf Platz 1, A-7100  
Neusiedl am See, Austria 

(540) 

 
(591) Red; white; black; shades of grey 
(531) 01.15.11; 05.07.01; 11.03.04; 26.01.01;  

26.01.04; 26.01.16; 26.01.21; 29.01.13 
(511) 
30 – Coffee; coffee based drinks; tea; iced tea; her-
bal teas, not for medical purposes; artificial coffee; 
vegetal preparations for use as coffee substitutes; 
cocoa; cocoa-based beverages; cocoa products; cho-
colate; drinking chocolate; coffee beverages with 
milk; cocoa beverages with milk; chocolate bevera-
ges with milk; coffee flavorings [flavourings]; flavo-
urings, other than essential oils, for beverages; es-
sences for foodstuffs, except etheric essences and es-
sential oils; syrups for flavouring coffee beverages. 
 

43 – Services for providing food and drink, tempora-
ry accommodation. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93392 A 
(800) 1355038 
(151) 2016 12 06 
(891) 2016 12 06 
(731) EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

"Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen-Triugulnika"  
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540) 

 
(591) Yellow, ocher and brown 
(531) 27.05.03; 29.01.13 
(511)  
28 – Games that are not included in other classes; 
gaming machines, automatic and coin-operated; ga-
ming machines for gambling, adapted for use with 
external screen or monitor. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93401 A 
(800) 1355174 
(151) 2017 05 29 
(891) 2017 05 29 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30 B-2340 BEERSE, Belgium 
(540)  

SYNFAZA 
(591) Black and white 
(511)  
5 – Human pharmaceutical preparations for the pre-
vention and treatment of viral diseases, auto-immune 
and inflammatory diseases, cardiovascular diseases, 
central nervous system diseases, pain, dermatologic 
diseases, gastro-intestinal diseases, infectious-related 
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases, op-
hthalmic diseases and respiratory diseases. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93402 A 
(800) 1355175 
(151) 2017 05 26 
(891) 2017 05 26 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30 B-2340 BEERSE, Belgium 
(540)  

LUXEMPLI 
(591) Black and white 
(511)  
5 – Human pharmaceutical preparations for the pre-
vention and treatment of viral diseases, auto-immune 
and inflammatory diseases, cardiovascular diseases, 
central nervous system diseases, pain, dermatologic 
diseases, gastro-intestinal diseases, infectious-related 
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases, op-
hthalmic diseases and respiratory diseases; vaccines. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93403 A 
(800) 1355176 
(151) 2017 05 26 
(891) 2017 05 26 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30 B-2340 BEERSE, Belgium 
(540) 

ERFANDEL 
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(591) Black and white 
(511)  
5 – Human pharmaceutical preparations for the pre-
vention and treatment of viral diseases, auto-immune 
and inflammatory diseases, cardiovascular diseases, 
central nervous system diseases, pain, dermatologic 
diseases, gastro-intestinal diseases, infectious-related 
diseases, metabolic diseases, oncologic diseases, op-
hthalmic diseases and respiratory diseases; vaccines. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93404 A 
(800) 1355222 
(151) 2017 03 23 
(891) 2017 03 23 
(731) Limited Liability Company "SULTAN  

TABAK" 
vul. Zaliznycha, 6 A, kv. 32 m. Zaporizhzhia  
69002, Ukraine 

(540) 
 

 
 

(591) Black and white 
(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.22; 27.05.24 
(511)  
34 – Flavorings, other than essential oils, for tobac-
co; tobacco. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93406 A 
(800) 1355266 
(151) 2017 04 25 
(891) 2017 04 25 
(731) NAOS 

355 rue Pierre-Simon Laplace F-13290  
AIX-EN-PROVENCE, France 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 26.11.12; 27.01.12 
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and ab-
rasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
 

5 – Pharmaceutical and veterinary products; sanitary 
products for medical purposes; dietetic substances 
for medical use, food for babies; plasters, materials 
for dressings; material for dental fillings and dental 
impressions; disinfectants; products for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

44 – Services provided by beauty salons, hairdres-
sing salons, advisory services relating to hygiene and 
treatments, advisory services relating to cosmetology 
and dermatology, to body and beauty care. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93407 A 
(800) 1355285 
(151) 2017 04 25 
(891) 2017 04 25 
(731) LAARA ENTERPRISES LIMITED 

Suite 1003, Khalid Al Attar Tower, P.O.  
Box No: 71241, Sheikh Zayed Road  
Dubai (AE), United Arab Emirates 

(540) 

 
(591) Blue, yellow, red 
(531) 01.15.03; 27.05.01; 29.01.13 
(511)  
5 – Deodorants, other than for human beings or for 
animals; deodorants for clothing and textiles; air 
purifying preparations; tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; sanitary towels. 
 

35 – Presentation of goods on communication me-
dia, for retail purposes; sales promotion for others; 
publication of publicity texts; distribution of samp-
les; dissemination of advertising matter; advertising; 
on-line advertising on a computer network; adver-
tising by mail order; television advertising; procu-
rement services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]; outsourcing services 
[business assistance]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93452 A 
(800) 1356029 
(151) 2017 01 23 
(891) 2017 01 23 
(731) Limited Liability Company "SCIENTIFIC  

AND PRODUCTION ENTERPRISE  
ROGNEDA" 
Dorozhnaja str., 4B, g. Staraya Kupavna,  
Noginskij district RU-142450 Moscow  
region, Russian Federation 

(540) 
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(591) Black and white 
(531) 05.03.14; 27.05.08; 28.05 
(511)  
1 – Combusting preparations [chemical additives to 
motor fuel]; adhesives for industrial purposes; salt 
for preserving, other than for foodstuffs; auxiliary 
fluids for use with abrasives; vulcanization accelera-
tors; anti-frothing solutions for accumulators; aceta-
tes [chemicals]; acetate of cellulose, unprocessed; 
bacteriological preparations for acetification; acetic 
anhydride; acetone; acetylene; acetylene tetrachlori-
de; acids; chemical condensation preparations; acid 
proof chemical compositions; finishing preparations 
for use in the manufacture of steel; actinium; additi-
ves, chemical, to drilling muds; additives, chemical, 
to motor fuel; detergent additives to gasoline [pet-
rol]; adhesive preparations for surgical bandages; 
water-softening preparations; gum tragacanth for 
industrial purposes; activated carbon; propellant ga-
ses for aerosols; reducing agents for use in photo-
graphy; adhesives for billposting; agar-agar; aggluti-
nants for concrete; agricultural chemicals, except 
fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
compositions for repairing inner tubes of tires [ty-
res]; albumin [animal or vegetable, raw material]; io-
dised albumen; malt albumen; albumenized paper; 
alkalies; caustic alkali; alkaline-earth metals; alco-
hol; ethyl alcohol; aldehydes; seaweeds [fertilizers]; 
chemical substances for preserving foodstuffs; che-
mical preparations for facilitating the alloying of 
metals; alumina; aluminium alum; aluminium hydra-
te; aluminium silicate; aluminium chloride; alumini-
um iodide; alum; soil conditioning preparations; 
americium; starch for industrial purposes; starch-li-
quifying chemicals [ungluing agents]; sal ammoniac; 
spirits of salt; ammoniacal salts; ammonia; ammo-
nium aldehyde; ammonia alum; amyl acetate; amyl 
alcohol; anhydrous ammonia; anhydrides; animal 
charcoal; animal albumen [raw material]; anthranilic 
acid; anti-knock substances for internal combustion 
engines; antifreeze; anti-incrustants; antimony; anti-
mony oxide; antimony sulfide; size for use in the 
textile industry; gum arabic for industrial purposes; 
glutinous tree-grafting preparations; tree cavity fi-
llers [forestry]; silver salt solutions for silvering; ar-
gon; lead arsenate; arsenic; arsenious acid; astatine; 
fuel for atomic piles; engine-decarbonising chemi-
cals; self-toning paper [photography]; textile-brigh-
tening chemicals; nitrogen; nitrous oxide; nitroge-
nous fertilizers; nitric acid; oenological bactericides 
[chemical preparations for use in wine making]; fi-
xing baths [photography]; galvanizing baths; baths 
for galvanizing; toning baths [photography]; soda 
ash; barium; baryta; baryta paper; barium compo-
unds; substances for preventing runs in stockings; 
bases [chemical preparations]; chemicals, except 
pigments, for the manufacture of enamel; bauxite; 
bentonite; benzene-based acids; benzene derivatives; 
benzoic acid; benzoic sulfimide; saccharin; berkeli-

um; concrete-aeration chemicals; concrete preserva-
tives, except paints and oils; bichloride of tin; bich-
romate of potassium; bichromate of soda; beer-cla-
rifying and preserving agents; biochemical catalysts; 
potassium dioxalate; manganese dioxide; bismuth; 
basic gallate of bismuth; moistening [wetting] prepa-
rations for use in bleaching; wax-bleaching chemi-
cals; tan-wood; wood alcohol; wood pulp; wood vi-
negar [pyroligneous acid]; borax; boric acid for 
industrial purposes; drilling muds; brazing prepara-
tions; condensation-preventing chemicals; catechu; 
kainite; calcium cyanamide [fertilizer]; californium; 
plasticizers; rubber preservatives; carbonates; mag-
nesium carbonate; carbon; carbon disulfide; carbonic 
acid; carbide; calcium carbide; lutetium [cassiopi-
um]; catalysts; cellulose; paper pulp; viscose; ce-
ment [metallurgy]; fermium; ceramic glazings; ce-
rium; salts from rare earth metals; caesium; ketones; 
animal carbon preparations; carbon for filters; bone 
charcoal; blood charcoal; coal saving preparations; 
cement for footwear; lime acetate; lime carbonate; 
lime chloride; chimney cleaners, chemical; leather-
renovating chemicals; industrial chemicals; chemical 
preparations for scientific purposes, other than for 
medical or veterinary use; chemical reagents, other 
than for medical or veterinary purposes; moderating 
materials for nuclear reactors; fissionable chemical 
elements; chemical substances for analyses in labo-
ratories, other than for medical or veterinary purpo-
ses; chemical preparations for analyses in laborato-
ries, other than for medical or veterinary purposes; 
chlorates; chlorine; hydrochlorates; hydrochloric 
acid; cholic acid; chromates; chrome alum; chromi-
um oxide; chrome salts; chromic acid; mastic for 
leather; cement for pneumatic tires [tyres]; cement 
for mending broken articles; cement-waterproofing 
chemicals, except paints; cement preservatives, ex-
cept paints and oils; fluids for hydraulic circuits; 
grafting wax for trees; citric acid for industrial 
purposes; must-fining preparations; size for finishing 
and priming; adhesives for wallpaper; wine finings; 
collodion; salts for coloring [colouring] metal; bate 
for dressing skins; dressing, except oils, for skins; 
flower preservatives; preservatives for use in the 
pharmaceutical industry; chemical preparations for 
use in photography; sensitized cloth for photograp-
hy; photosensitive plates; corrosive preparations; 
currying preparations for leather; currying prepa-
rations for skins; cream of tartar for chemical pur-
poses; crotonic aldehyde; cryogenic preparations; le-
ather glues; leather-dressing chemicals; leather-im-
pregnating chemicals; blue vitriol; copper sulfate 
[blue vitriol]; curium; solutions for cyanotyping; cy-
anides [prussiates]; ferrocyanides; cymene; degrea-
sing preparations for use in manufacturing proces-
ses; separating and unsticking [ungluing] prepara-
tions; oil-separating chemicals; degumming prepara-
tions; defoliants; mold-release preparations; polish 
removing substances; dehydrating preparations for 
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industrial purposes; disincrustants; detergents for use 
in manufacturing processes; dextrin [size]; diagnos-
tic preparations, other than for medical or veterinary 
purposes; diastase for industrial purposes; diazo pa-
per; renovating preparations for phonograph records; 
distilled water; dolomite for industrial purposes; me-
tal hardening preparations; dysprosium; acidulated 
water for recharging accumulators; glycerine for in-
dustrial purposes; heavy water; purification prepa-
rations; ion exchangers [chemicals]; flashlight pre-
parations; fuel-saving preparations; reagent paper, 
other than for medical or veterinary purposes; anti-
static preparations, other than for household purpo-
ses; salts for galvanic cells; opacifiers for enamel; 
opacifiers for glass; enamel-staining chemicals; pho-
tographic emulsions; emulsifiers; sensitized photog-
raphic plates; sizing preparations; fertilizers; enzyme 
preparations for industrial purposes; enzymes for 
industrial purposes; epoxy resins, unprocessed; gas 
purifying preparations; erbium; spirits of vinegar 
[dilute acetic acid]; test paper, chemical; esters; etha-
ne; ethers; ethyl ether; glycol ether; methyl ether; 
sulfuric ether; stain-preventing chemicals for use on 
fabrics; europium; fire extinguishing compositions; 
flour for industrial purposes; iron salts; ferments for 
chemical purposes; ferrotype plates [photography]; 
fireproofing preparations; compositions for threa-
ding; filtering preparations for the beverages indus-
try; fissionable material for nuclear energy; fixing 
solutions [photography]; flowers of sulfur for chemi-
cal purposes; limestone hardening substances; fluo-
rine; fluorspar compounds; hydrofluoric acid; grap-
hite for industrial purposes; foundry binding subs-
tances; foundry molding [moulding] preparations; 
additives, chemical, to insecticides; additives, che-
mical, to fungicides; formic acid; formic aldehyde 
for chemical purposes; fulling preparations for use in 
the textile industry; fulling preparations; francium; 
brake fluid; lamp black for industrial purposes; che-
mical preparations for smoking meat; gadolinium; 
gallnuts; gallic acid for the manufacture of ink; galli-
um; photographic paper; gallotannic acid; galvani-
zing preparations; gambier; protective gases for 
welding; solidified gases for industrial purposes; ge-
latine for photographic purposes; gelatine for indus-
trial purposes; rock salt; getters [chemically active 
substances]; dry ice [carbon dioxide]; birdlime; glu-
cosides; glycerides; glycol; fat-bleaching chemicals; 
fatty acids; grafting mastic for trees; guano; balm of 
gurjun [gurjon, gurjan] for making varnish; helium; 
holmium; hormones for hastening the ripening of 
fruit; horticultural chemicals, except fungicides, her-
bicides, insecticides and parasiticides; oils for the  
preservation of food; oils for preparing leather in the 
course of manufacture; oils for tanning leather; pet-
roleum dispersants; oil dispersants; oil-bleaching 
chemicals; oil-purifying chemicals; humus; hydrates; 
carbonic hydrates; hydrazine; hydrogen; hypochlo-
rite of soda; hyposulfites; textile-waterproofing che-

micals; textile-impregnating chemicals; leather-wa-
terproofing chemicals; iodine for chemical purposes; 
iodised salts; iodic acid; iodine for industrial purpo-
ses; isotopes for industrial purposes; kaolin; kiesel-
gur; krypton; lactic acid; milk ferments for chemical 
purposes; lanthanum; preparations for preventing the 
tarnishing of lenses; lithia [lithium oxide]; lithium; 
masonry preservatives, except paints and oils; brick-
work preservatives, except paints and oils; magne-
site; magnesium chloride; manganate; mangrove 
bark for industrial purposes; glass-frosting chemi-
cals; mercury; mercury salts; mercuric oxide; meta-
lloids; salts of precious metals for industrial purpo-
ses; metal annealing preparations; methane; chemi-
cal preparations to prevent mildew; mineral acids; 
salts for industrial purposes; moistening [wetting] 
preparations for use in dyeing; naphthalene; neody-
mium; neon; neptunium; toxic gas neutralizers; che-
mical preparations for protection against wheat 
blight [smut]; uranium nitrate; sensitized plates for 
offset printing; oleic acid; olivine [silicate mineral]; 
gold salts; sorrel salt; oxalates; oxalic acid; oxygen; 
hydrogen peroxide for industrial purposes; palla-
dium chloride; nitrate paper; photometric paper; sen-
sitized paper; litmus paper; pectin [photography]; 
perborate of soda; percarbonates; perchlorates; per-
sulfates; persulfuric acid; phenol for industrial pur-
poses; phosphates [fertilizers]; slag [fertilizers]; pho-
sphatides; phosphorus; superphosphates [fertilizers]; 
blueprint paper; phosphoric acid; blueprint cloth; 
photographic developers; photographic sensitizers; 
picric acid; plastics, unprocessed; plastisols; lead 
acetate; lead oxide; plutonium; polonium; potato flo-
ur for industrial purposes; peat pots for horticulture; 
potash; potassium; potash water; praseodymium; 
promethium; protactinium; protein [raw material]; 
pyrogallic acid; quebracho for industrial purposes; 
synthetic resins, unprocessed; radioactive elements 
for scientific purposes; radon; radium for scientific 
purposes; refrigerants; by-products of the processing 
of cereals for industrial purposes; acrylic resins, 
unprocessed; rhenium; X-ray films, sensitized but 
not exposed; compositions for repairing tires [tyres]; 
rubidium; foundry sand; salicylic acid; saltpeter; sa-
marium; sauce for preparing tobacco; soap [metallic] 
for industrial purposes; scandium; sebacic acid; salts 
[chemical preparations]; salt, raw; chromic salts; 
salts [fertilizers]; selenium; seed preserving substan-
ces; silicates; silicon; silicones; sodium; sulfides; 
welding chemicals; soldering chemicals; calcined 
soda; caustics for industrial purposes; caustic soda 
for industrial purposes; sodium salts [chemical com-
pounds]; sulfur; bismuth subnitrate for chemical pur-
poses; barytes; spinel [oxide mineral]; stearic acid; 
strontium; soot for industrial or agricultural purpo-
ses; liquids for removing sulfates from accumula-
tors; sulfonic acids; sulfurous acid; sulfuric acid; su-
mac for use in tanning; chemicals for use in forestry, 
except fungicides, herbicides, insecticides and para-
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siticides; talc [magnesium silicate]; tan; tannin; tan-
ning substances; calcium salts; tannic acid; tapioca 
flour for industrial purposes; tartar, other than for 
pharmaceutical purposes; tartaric acid; technetium; 
tellurium; surface-active chemical agents; terbium; 
glass-staining chemicals; preparations for preventing 
the tarnishing of glass; anti-tarnishing chemicals for 
windows; soil for growing; fuller's earth for use in 
the textile industry; rare earths; loam; carbon tetra-
chloride; tetrachlorides; moistening [wetting] prepa-
rations for use in the textile industry; thallium; thio-
carbanilide; thulium; thorium; titanium dioxide for 
industrial purposes; titanite; toluene; peat [fertilizer]; 
preservatives for tiles, except paints and oils; tung-
stic acid; uranium; uranium oxide; water glass [so-
luble glass]; meat tenderizers for industrial purposes; 
vine disease preventing chemicals; vinic alcohol; to-
ning salts [photography]; vulcanising preparations; 
witherite; xenon; ytterbium; yttrium; chlorides; sul-
fates; zirconia; preparations for stimulating cooking 
for industrial purposes; ammonia [volatile alkali] for 
industrial purposes; alkaline iodides for industrial 
purposes; alkaline metals; salts of alkaline metals; 
alkaloids; alginates for industrial purposes; alumini-
um acetate; starch paste [adhesive], other than for 
stationery or household purposes; ammonium salts; 
animal carbon; silver nitrate; color- [colour-] brigh-
tening chemicals for industrial purposes; anti-spro-
uting preparations for vegetables; nitrates; adhesives 
for wall tiles; barium sulfate; chemicals for the ma-
nufacture of paints; methyl benzol; methyl benzene; 
bicarbonate of soda for chemical purposes; biologi-
cal preparations, other than for medical or veterinary 
purposes; bleaching preparations [decolorants] for 
industrial purposes; sensitized films, unexposed; pre-
parations of the distillation of wood alcohol; brazing 
fluxes; soldering fluxes; bromine for chemical pur-
poses; carbolineum for the protection of plants; flo-
cculants; lecithin [raw material]; substrates for soil-
free growing [agriculture]; cellulose esters for indus-
trial purposes; casein for industrial purposes; cellu-
lose derivatives [chemicals]; cellulose ethers for in-
dustrial purposes; bacterial preparations, other than 
for medical and veterinary use; bacteriological pre-
parations, other than for medical and veterinary use; 
cultures of microorganisms, other than for medical 
and veterinary use; carbon black for industrial pur-
poses; cinematographic films, sensitized but not ex-
posed; cobalt oxide for industrial purposes; glue for 
industrial purposes; oils for currying leather; creo-
sote for chemical purposes; compositions for the ma-
nufacture of phonograph records; preparations for 
the separation of greases; dispersions of plastics; sol-
vents for varnishes; artificial sweeteners [chemical 
preparations]; water-purifying chemicals; emollients 
for industrial purposes; filtering materials [unproces-
sed plastics]; filtering materials [chemical prepara-
tions]; filtering materials [mineral substances]; filte-
ring materials [vegetable substances]; glucose for in-

dustrial purposes; gluten [glue], other than for sta-
tionery or household purposes; gums [adhesives] for 
industrial purposes; damp-proofing chemicals, ex-
cept paints, for masonry; isinglass, other than for sta-
tionery, household or alimentary purposes; beer pre-
serving agents; synthetic materials for absorbing oil; 
ceramic materials in particulate form, for use as fil-
tering media; compost; compositions for the manu-
facture of technical ceramics; diatomaceous earth; 
mordants for metals; plant growth regulating prepa-
rations; descaling preparations, other than for house-
hold purposes; seawater for industrial purposes; pre-
parations of trace elements for plants; camphor, for 
industrial purposes; chemical intensifiers for paper; 
chemical intensifiers for rubber; humus top dressing; 
magnetic fluid for industrial purposes; power stee-
ring fluid; transmission fluid; anti-boil preparations 
for engine coolants; ceramic compositions for sin-
tering [granules and powders]; coolants for vehicle 
engines; radiator flushing chemicals; fillers for auto-
mobile bodies; electrophoresis gels, other than for 
medical or veterinary purposes; glaziers' putty; ex-
panded clay for hydroponic plant growing [substra-
te]; wallpaper removing preparations; chemical addi-
tives for oils; oil cement [putty]; genes of seeds for 
agricultural production; stem cells, other than for 
medical or veterinary purposes; biological tissue cul-
tures, other than for medical or veterinary purposes; 
fish meal fertilizers; enzyme preparations for the 
food industry; enzymes for the food industry; gluco-
se for the food industry; lecithin for the food in-
dustry; lecithin for industrial purposes; pectin for the 
food industry; pectin for industrial purposes; cream 
of tartar for the food industry; cream of tartar for 
industrial purposes; alginates for the food industry; 
gluten for the food industry; gluten for industrial 
purposes; lactose for the food industry; lactose for 
industrial purposes; lactose [raw material]; milk fer-
ments for the food industry; milk ferments for indus-
trial purposes; casein for the food industry; sal am-
moniac spirits; chemicals for the manufacture of pig-
ments; preparations of microorganisms, other than 
for medical and veterinary use; potting soil; metal 
tempering preparations; glutamic acid for industrial 
purposes; tea extracts for use in the manufacture of 
pharmaceuticals; tea extracts for the food industry; 
organic digestate [fertilizer]; tea extracts for use in 
the manufacture of cosmetics; collagen for industrial 
purposes; silicon carbide [raw material]; adjuvants, 
other than for medical or veterinary purposes; vita-
mins for use in the manufacture of food supple-
ments; vitamins for the food industry; antioxidants 
for use in manufacture; antioxidants for use in the 
manufacture of cosmetics; antioxidants for use in the 
manufacture of pharmaceuticals; antioxidants for use 
in the manufacture of food supplements; proteins for 
use in manufacture; proteins for use in the manufac-
ture of food supplements; proteins for the food in-
dustry; ammonium nitrate; vitamins for use in the 
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manufacture of pharmaceuticals; vitamins for use in 
the manufacture of cosmetics. 
 

2 – Paints; mordants; varnishes; colorants for beve-
rages; food dyes; alizarine dyes; aluminium paints; 
aluminium powder for painting; asbestos paints; an-
ti-corrosive preparations; fixatives for watercolors 
[watercolours]; silver paste; silver emulsions [pig-
ments]; silvering powders; black japan; auramine; 
bactericidal paints; badigeon; anti-corrosive bands; 
Canada balsam; colorants for butter; colorants for 
beer; bitumen varnish; wood coatings [paints]; wood 
mordants; wood stains; sienna earth; bronzing lac-
quers; bronze powder for painting; ink for leather; 
caramel [food colorant]; malt caramel [food colo-
rant]; coatings for roofing felt [paints]; ceramic 
paints; white lead; carbon black [pigment]; under-
coating for vehicle chassis; shoe dyes; lime wash; 
printers' pastes [ink]; cobalt oxide [colorant]; cochi-
neal carmine; colophony; colorants; malt colorants; 
wood preservatives; copal; aniline dyes; thinners for 
paints; thinners for lacquers; thickeners for paints; 
creosote for wood preservation; mordants for leat-
her; dyes; pigments; turmeric [colorant]; natural re-
sins, raw; distempers; enamels [varnishes]; enamels 
for painting; printing ink; marking ink for animals; 
siccatives [drying agents] for paints; ink for skin-
dressing; coatings [paints]; fixatives [varnishes]; 
lamp black [pigment]; yellowwood [colorant]; gla-
zes [paints, lacquers]; gamboge for painting; gum-
lac; shellac; gum resins; anti-rust greases; engraving 
ink; zinc oxide [pigment]; oils for the preservation of 
wood; anti-rust oils; fireproof paints; indigo [colo-
rant]; binding preparations for paints; colorants for 
liqueurs; litharge; metals in powder form for use in 
painting, decorating, printing and art; mastic [natural 
resin]; metal foil for use in painting, decorating, 
printing and art; anti-tarnishing preparations for 
metals; protective preparations for metals; minium; 
paper for dyeing Easter eggs; annatto [dyestuff]; 
saffron [colorant]; sandarac; soot [colorant]; sumac 
for varnishes; titanium dioxide [pigment]; anti-rust 
preparations; primers; whitewash; dyewood; dye-
wood extracts; carbonyl [wood preservative]; copal 
varnish; lacquers; toners [ink] for photocopiers; anti-
fouling paints; toner cartridges, filled, for printers 
and photocopiers; turpentine [thinner for paints]; 
repositionable paint patches; watercolor paints for 
use in art; oil paints for use in art; edible inks; edible 
ink cartridges, filled, for printers. 
 

5 – Dental abrasives; aconitine; adhesives for den-
tures; air purifying preparations; albuminous food-
stuffs for medical purposes; albuminous preparations  
for medical purposes; medicinal alcohol; aldehydes 
for pharmaceutical purposes; alloys of precious me-
tals for dental purposes; dental amalgams; starch for 
dietetic or pharmaceutical purposes; anaesthetics; 
dill oil for medical purposes; adhesive plasters; an-
gostura bark for medical purposes; preparations for 

destroying noxious animals; asthmatic tea; frostbite 
salve for pharmaceutical purposes; hemorrhoid pre-
parations; preparations for destroying dry rot fungus; 
mothproofing preparations; antiparasitic preparati-
ons; antiseptics; antiseptic cotton; anti-uric prepara-
tions; wart pencils; aseptic cotton; fly catching pa-
per; media for bacteriological cultures; bacteriolo-
gical preparations for medical and veterinary use; 
bacterial poisons; bacterial preparations for medical 
and veterinary use; corn rings for the feet; bath pre-
parations for medical purposes; salts for mineral wa-
ter baths; oxygen baths; sea water for medicinal bat-
hing; therapeutic preparations for the bath; balsamic 
preparations for medical purposes; bandages for 
dressings; balms for medical purposes; cattle was-
hes; biocides; bismuth preparations for pharmaceu-
tical purposes; lead water; insecticides; charcoal for 
pharmaceutical purposes; candy, medicated; medici-
nal mud; mud for baths; preparations for the treat-
ment of burns; cachou for pharmaceutical purposes; 
preparations for callouses; calomel; powder of cant-
harides; rubber for dental purposes; syrups for phar-
maceutical purposes; capsules for medicines; phar-
maceutical preparations; poultices; belts for sanitary 
napkins [towels]; wadding for medical purposes; lint 
for medical purposes; lime-based pharmaceutical 
preparations; dog washes; repellents for dogs; che-
mico-pharmaceutical preparations; hydrated chloral 
for pharmaceutical purposes; chloroform; tobacco-
free cigarettes for medical purposes; dental cements; 
cement for animal hooves; molding wax for dentists; 
fumigating sticks; cocaine; antiparasitic collars for 
animals; collyrium; compresses; vitamin preparati-
ons; chemical conductors for electrocardiograph el-
ectrodes; condurango bark for medical purposes; 
medicines for alleviating constipation; solutions for 
contact lenses; chemical contraceptives; radiological 
contrast substances for medical purposes; corn re-
medies; cotton for medical purposes; pharmaceutical 
preparations for treating sunburn; headache pencils; 
caustic pencils; chilblain preparations; hemostatic 
pencils; croton bark; curare; vaccines; detergents for 
medical purposes; decoctions for pharmaceutical 
purposes; teeth filling material; dental impression 
materials; dental lacquer; dental mastics; dressings, 
medical; porcelain for dental prostheses; prepara-
tions to facilitate teething; depuratives; disinfectants 
for hygiene purposes; deodorants, other than for hu-
man beings or for animals; preparations for destro-
ying mice; diabetic bread adapted for medical use; 
digestives for pharmaceutical purposes; digitalin; 
analgesics; drugs for medical purposes; medicine ca-
ses, portable, filled; magnesia for pharmaceutical 
purposes; melissa water for pharmaceutical purpo-
ses; mineral waters for medical purposes; mineral 
water salts; thermal water; barks for pharmaceutical 
purposes; elixirs [pharmaceutical preparations]; sol-
vents for removing adhesive plasters; anticryptoga-
mic preparations; vulnerary sponges; salts for medi-
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cal purposes; esters for pharmaceutical purposes; et-
hers for pharmaceutical purposes; surgical dressings; 
eucalyptol for pharmaceutical purposes; eucalyptus 
for pharmaceutical purposes; purgatives; flour for 
pharmaceutical purposes; lacteal flour for babies; 
febrifuges; fennel for medical purposes; medicinal 
infusions; medicinal tea; cod liver oil; fungicides; 
nervines; guaiacol for pharmaceutical purposes; ver-
mifuges; gauze for dressings; laxatives; gelatine for 
medical purposes; gentian for pharmaceutical purpo-
ses; germicides; glycerophosphates; gum for medical 
purposes; linseed for pharmaceutical purposes; grea-
ses for medical purposes; greases for veterinary pur-
poses; milking grease; chemical preparations for the 
diagnosis of pregnancy; medicinal oils; hematogen; 
hemoglobin; medicinal herbs; hormones for medical 
purposes; mustard oil for medical purposes; hydras-
tine; hydrastinine; absorbent cotton; semen for arti-
ficial insemination; insect repellents; tincture of io-
dine; peptones for pharmaceutical purposes; iodo-
form; Irish moss for medical purposes; jalap; jujube, 
medicated; liquorice for pharmaceutical purposes; 
tobacco extracts [insecticides]; milk ferments for 
pharmaceutical purposes; malted milk beverages for 
medical purposes; animal washes; linseed meal for 
pharmaceutical purposes; lotions for pharmaceutical 
purposes; lactose for pharmaceutical purposes; lar-
vae exterminating preparations; yeast for pharma-
ceutical purposes; slug exterminating preparations; 
liniments; lupulin for pharmaceutical purposes; che-
wing gum for medical purposes; mangrove bark for 
pharmaceutical purposes; sanitary panties; mint for 
pharmaceutical purposes; chemical preparations to 
treat mildew; malt for pharmaceutical purposes; her-
bicides; sulfur sticks [disinfectants]; pomades for 
medical purposes; tinctures for medical purposes; se-
rums; menthol; mercurial ointments; nutritive subs-
tances for microorganisms; cultures of microorga-
nisms for medical or veterinary use; pastilles for 
pharmaceutical purposes; lozenges for pharmaceuti-
cal purposes; rat poison; fly glue; fly destroying pre-
parations; mustard for pharmaceutical purposes; lo-
tions for veterinary purposes; myrobalan bark for 
pharmaceutical purposes; chemical preparations to 
treat wheat blight [smut]; narcotics; smelling salts; 
ointments for pharmaceutical purposes; opiates; opi-
um; opodeldoc; opotherapy preparations; dental 
amalgams of gold; pectin for pharmaceutical purpo-
ses; sanitary tampons; sanitary pads; sanitary towels; 
phenol for pharmaceutical purposes; paper for mus-
tard plasters; parasiticides; pharmaceutical prepara-
tions for skin care; herbal teas for medicinal purpo-
ses; pharmaceutical preparations for treating dand-
ruff; pepsins for pharmaceutical purposes; cachets 
for pharmaceutical purposes; first-aid boxes, filled; 
phosphates for pharmaceutical purposes; chemical 
preparations for treating phylloxera; remedies for 
foot perspiration; blood plasma; poisons; potassium 
salts for medical purposes; pyrethrum powder; queb-

racho for medical purposes; quassia for medical pur-
poses; quinquina for medical purposes; quinine for 
medical purposes; chinoline for medical purposes; 
radioactive substances for medical purposes; radium 
for medical purposes; medicinal roots; rhubarb roots 
for pharmaceutical purposes; tonics [medicines]; bis-
muth subnitrate for pharmaceutical purposes; sarsa-
parilla for medical purposes; blood for medical 
purposes; leeches for medical purposes; scapulars 
for surgical purposes; sedatives; tranquillizers; ergot 
for pharmaceutical purposes; serotherapeutic medici-
nes; mustard plasters; soil-sterilising preparations; 
soporifics; sodium salts for medical purposes; steri-
lising preparations; strychnine; styptic preparations; 
sugar for medical purposes; sulfonamides [medici-
nes]; suppositories; tartar for pharmaceutical purpo-
ses; turpentine for pharmaceutical purposes; oil of 
turpentine for pharmaceutical purposes; thymol for 
pharmaceutical purposes; remedies for perspiration; 
mothproofing paper; veterinary preparations; vine 
disease treating chemicals; vermin destroying prepa-
rations; vesicants; acetates for pharmaceutical pur-
poses; acids for pharmaceutical purposes; adhesive 
tapes for medical purposes; adhesive bands for me-
dical purposes; alkaloids for medical purposes; die-
tetic foods adapted for medical purposes; food for 
babies; aluminium acetate for pharmaceutical purpo-
ses; almond milk for pharmaceutical purposes; sun-
burn ointments; bath salts for medical purposes; 
stick liquorice for pharmaceutical purposes; bicarbo-
nate of soda for pharmaceutical purposes; biological 
preparations for medical purposes; bromine for phar-
maceutical purposes; dietetic beverages adapted for 
medical purposes; camphor oil for medical purposes; 
camphor for medical purposes; candy for medical 
purposes; carbolineum [parasiticide]; algicides; lecit-
hin for medical purposes; gases for medical purpo-
ses; panty liners [sanitary]; royal jelly for pharma-
ceutical purposes; medical preparations for slimming 
purposes; cellulose esters for pharmaceutical purpo-
ses; caustics for pharmaceutical purposes; cellulose 
ethers for pharmaceutical purposes; by-products of 
the processing of cereals for dietetic or medical pur-
poses; dog lotions; chemical preparations for phar-
maceutical purposes; collodion for pharmaceutical 
purposes; cream of tartar for pharmaceutical purpo-
ses; creosote for pharmaceutical purposes; medicines 
for dental purposes; medicines for human purposes; 
medicines for veterinary purposes; diagnostic prepa-
rations for medical purposes; glycerine for medical 
purposes; medicinal drinks; ferments for pharmaceu-
tical purposes; flowers of sulfur for pharmaceutical 
purposes; formic aldehyde for pharmaceutical pur-
poses; smoking herbs for medical purposes; fumiga-
tion preparations for medical purposes; gallic acid 
for pharmaceutical purposes; petroleum jelly for me-
dical purposes; glucose for medical purposes; gam-
boge for medical purposes; gurjun [gurjon, gurjan] 
balsam for medical purposes; extracts of hops for 
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pharmaceutical purposes; castor oil for medical pur-
poses; hydrogen peroxide for medical purposes; io-
dine for pharmaceutical purposes; iodides for phar-
maceutical purposes; alkaline iodides for pharma-
ceutical purposes; isotopes for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use; diapers 
for incontinents; biological preparations for veterina-
ry purposes; chemical preparations for medical pur-
poses; chemical preparations for veterinary purpo-
ses; chemical reagents for medical or veterinary pur-
poses; contact lens cleaning preparations; diastase 
for medical purposes; dietary fiber; enzymes for me-
dical purposes; enzymes for veterinary purposes; 
enzyme preparations for medical purposes; enzyme 
preparations for veterinary purposes; pants, absor-
bent, for incontinents; siccatives [drying agents] for 
medical purposes; tissues impregnated with pharma-
ceutical lotions; preparations of trace elements for 
human and animal use; amino acids for medical pur-
poses; amino acids for veterinary purposes; breast-
nursing pads; cedar wood for use as an insect 
repellent; disinfectants for chemical toilets; fish meal 
for pharmaceutical purposes; mineral food supple-
ments; mouthwashes for medical purposes; nutritio-
nal supplements; bone cement for surgical and ort-
hopaedic purposes; insect repellent incense; acarici-
des; antibiotics; appetite suppressants for medical 
purposes; bronchodilating preparations; bunion pads; 
moleskin for medical purposes; vaginal washes; me-
dicinal hair growth preparations; steroids; adjuvants 
for medical purposes; surgical implants comprised of 
living tissues; eyepatches for medical purposes; oxy-
gen for medical purposes; deodorants for clothing 
and textiles; air deodorising preparations; douching 
preparations for medical purposes; stem cells for 
medical purposes; stem cells for veterinary purposes; 
biological tissue cultures for medical purposes; bio-
logical tissue cultures for veterinary purposes; coo-
ling sprays for medical purposes; personal sexual 
lubricants; aloe vera preparations for pharmaceutical 
purposes; pearl powder for medical purposes; prepa-
rations for reducing sexual activity; babies' diapers 
[napkins]; babies' napkin-pants [diaper-pants]; eye-
washes; appetite suppressant pills; slimming pills; 
tanning pills; antioxidant pills; dietary supplements 
for animals; albumin dietary supplements; linseed 
dietary supplements; linseed oil dietary supplements; 
wheat germ dietary supplements; yeast dietary supp-
lements; royal jelly dietary supplements; propolis for 
pharmaceutical purposes; propolis dietary supple-
ments; pollen dietary supplements; enzyme dietary 
supplements; glucose dietary supplements; lecithin 
dietary supplements; alginate dietary supplements; 
alginates for pharmaceutical purposes; casein dietary 
supplements; protein dietary supplements; protein 
supplements for animals; reagent paper for medical 
or veterinary purposes; alcohol for pharmaceutical 
purposes; pesticides; diapers for pets; disinfectants; 
surgical glues; diagnostic biomarker reagents for 

medical purposes; acne treatment preparations; 
medicated animal feed; diagnostic preparations for 
veterinary purposes; cotton sticks for medical pur-
poses; cotton swabs for medical purposes; infant for-
mula; powdered milk for babies; transplants [living 
tissues]; collagen for medical purposes; plant ex-
tracts for pharmaceutical purposes; pharmaceuticals; 
preparations of microorganisms for medical or vete-
rinary use. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93453 A 
(800) 1356788 
(151) 2017 03 01 
(891) 2017 03 01 
(731) SEZAYİ DEMİR 

r SEZAYİ DEMİR Tahtakale Mahallesi 
Faruk Nafiz Çamlıbel, Caddesi Bizim  
Evler 6 B2 Blok D:72 Avcılar, İSTANBUL,  
Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 26.04.01; 26.04.22; 27.05.01 
(511)  
9 – Measurement apparatus and equipment including 
those for scientific, nautical, thopographic, meteoro-
logic, industrial and laboratory purposes, thermome-
ters, not for medical purposes, barometers, amme-
ters, voltmeters, hygrometers, testing apparatus not 
for medical purposes, telescopes, periscopes, direc-
tional compasses, speed indicators, laboratory appa-
ratus, microscopes, magnifying glasses, stills, ovens 
and furnaces for laboratory experiments; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound 
or images, cameras, photographic cameras, televisi-
on apparatus, video recorders, CD and DVD players 
and recorders, MP3 players, computers, desktop 
computers, tablet computers, microphones, louds-
peakers, earphones, telecommunications apparatus, 
apparatus for the reproduction of sound or images, 
computer peripheral devices, cell phones, covers for 
cell phones, telephone apparatus, computer printers, 
scanners [data processing equipment], photocopiers; 
magnetic and optic data carriers and computer soft-
ware and programmes recorded thereto, downloa-
dable and recordable electronic publications, enco-
ded magnetic and optic cards; antennas, satellite an-
tennas, amplifiers for antennas, parts of the afore-
mentioned goods; ticket dispensers, automatic teller 
machines (ATM); electronic components used in the 
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electronic parts of machines and apparatus, semi-
conductors, electronic circuits, integrated circuits, 
chips [integrated circuits], diodes, transistors [elec-
tronic], magnetic heads for electronic apparatus, el-
ectronic locks, photocells, remote control appartus 
for opening and closing doors, optical sensors; 
counters and quantity indicators for measuring the 
quantity of consumption, automatic time switches; 
clothing for protection against accidents, irradiation 
and fire, safety vests and life-saving apparatus and 
equipment; eyeglasses, sunglasses, optical lenses 
and cases, containers, parts and components thereof; 
apparatus and instruments for conducting, transfor-
ming, accumulating or controlling electricity, elec-
tric plugs, junction boxes [electricity], electric switc-
hes, circuit breakers, fuses, lighting ballasts, battery 
starter cables, electrical circuit boards, electric resis-
tances, electric sockets, transformers [electricity], el-
ectrical adapters, battery chargers, electric door 
bells, electric and electronic cables, batteries, elec-
tric accumulators; alarms and anti-theft alarms, other 
than for vehicles, electric bells; signalling apparatus 
and instruments, luminous or mechanical signs for 
traffic use; fire extinguishing apparatus, fire engines, 
fire hose and fire hose nozzles; radar apparatus, so-
nars, night vision apparatus and instruments; deco-
rative magnets; metronomes. 
 

11 – Lighting installations; lights for vehicles and 
interior-exterior spaces; heating installations using 
solid, liquid or gas fuels or electricity, central hea-
ting boilers, boilers for heating installations, radia-
tors [heating], heat exchangers, not parts of machi-
nes, stoves, kitchen stoves, solar thermal collectors 
[heating]; steam, gas and fog generators, steam boi-
lers, other than parts of machines, acetylene genera-
tors, oxygen generators, nitrogen generators; insta-
llations for air-conditioning and ventilating; cooling 
installations and freezers; electric and gas-powered 
devices, installations and apparatus for cooking, dry-
ing and boiling; cookers, electric cooking pots, elec-
tric water heaters, barbecues, electric laundry driers; 
hair driers; hand drying apparatus; sanitary installa-
tions, taps [faucets], shower installations, toilets 
[water-closets], shower and bathing cubicles, bath 
tubs, toilet seats, sinks, wash-hand basins [parts of 
sanitary installations]; water softening apparatus; 
water purification apparatus; water purification ins-
tallations; waste water purification installations; el-
ectric bed warmers and electric blankets, not for 
medical use; electric pillow warmers; electric or 
non-electric footwarmers; hot water bottles; filters 
for aquariums and aquarium filtration apparatus; in-
dustrial type installations for cooking, drying and 
cooling purposes; pasteurizers and sterilizers. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93454 A 
(800) 1356033 
(151) 2017 05 09 

(891) 2017 05 09 
(731) DR. THEISS NATURWAREN GMBH 

Michelinstr. 10 66424 Homburg, Germany 
(540) 
 

 
 

(591) Green and white 
(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.17; 27.05.24;  

29.01.12 
(511)  
3 – Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices. 
 

5 – Pharmaceutical and veterinary preparations and 
substances; hygienic preparations for medical purpo-
ses; dietary supplements for medical purposes; plas-
ters; materials for dressings. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93455 A 
(800) 1356049 
(151) 2016 11 19 
(891) 2016 11 19 
(731) EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

"Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen-Triugulnika"  
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540) 

 
(591) Yellow, orange, blue, black, white and dark  

blue 
(531) 03.07.17; 27.05.03; 27.05.08; 29.01.15 
(511)  
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signa-
lling, checking, supervision, life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instru-
ments for conducting, switching, transforming, accu-
mulating, regulating and controlling electricity; ap-
paratus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; coin-operated mechanisms for vending 
machines; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; fire-extinguishing appa-
ratus. 
 

28 – Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles, which are not included in other classes; de-
corations for Christmas trees. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93456 A 
(800) 1356078 
(151) 2017 03 16 
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(891) 2017 03 16 
(731) SMILE DIS TIC. A.S. 

Bahçeşehir 2. Kisim Mah. Doğanay Sok.,  
Loca Sit. B Blok, No:2/62 Başakşehir  
İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Orange, blue, black 
(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.13 
(511) 
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abra-
sive preparations; non-medicated soaps; perfumery, 
essential oils, non-medicated cosmetics, non-me-
dicated hair lotions; non-medicated dentifrices. 
 

5 – Pharmaceuticals, medical and veterinary prepa-
rations; sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical or 
veterinary use, food for babies; dietary supplements 
for humans and animals; plasters, materials for dres-
sings; material for stopping teeth, dental wax; disin-
fectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93457 A 
(800) 1356810 
(151) 2017 03 15 
(891) 2017 03 15 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

otvetstvennostyu "GAMMA" 
ul. Sr. Kalitnikovskaya, 28, str. 4, RU-109029  
Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) White, green, black and orange. Letters in  

word "KANZY" are orange. Letters in Сyrillic  
alphabet are black. The cat is in green color 

(531) 03.01.06; 27.05.01; 28.05; 29.01.14 
(511)  
16 – Aquarelles; bookmarkers; books; boxes of card-
board or paper; calendars; canvas for painting; paper 
and cardboard; cardboard articles; covers [statione-
ry]; engravings; figurines [statuettes] of papier mâ-
ché; glue for stationery or household purposes; glu-
ten [glue] for stationery or household purposes; flu-

ting paper [corrugating medium]; labels, not of tex-
tile; laminated paper; luminous paper; magazines 
[periodicals]; modelling clay; modelling materials; 
modelling paste; modelling wax, not for dental pur-
poses; napkins of paper; paintings [pictures], framed 
or unframed; packing paper; paper bows; fabrics for 
bookbinding; calligraphy paper; label paper; post-
card paper; reproduction paper; parchment paper; 
passport holders; patterns for making clothes; pen 
cases; periodicals; pictures; plastics for modelling; 
plotting paper; posters; printed publications; drawing 
rulers; artists' and drawing materials; stencil plates; 
stickers [stationery]; table napkins of paper; tracing 
paper; three-dimensional decalcomanias for use on 
any surface; waxed paper. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93458 A 
(800) 1356092 
(151) 2017 04 27 
(891) 2017 04 27 
(731) KORNIT DIGITAL LTD. 

12 HaAmal Street Park Afek 4809246 Rosh  
HaAyin, Israel 

(540)  

KORNIT 
(591) Black and white 
(511)  
2 – Printing inks; printing compositions [ink]; che-
mical based printing consumables, namely, primers 
and ink solutions for digitally printed inks; filled ink 
cartridges. 
 

7 – Printing machines for commercial use; printing 
machines for industrial use; printing machines for 
domestic use; printing machines for personal use; di-
gital printing machines for textile industry. 
 

9 – Digital ink jet printers; structural parts and fi-
ttings for digital ink jet printers; industrial and com-
mercial digital ink jet printers especially for the gar-
ment decorating industry and structural parts and fi-
ttings therefor; direct-on-garment printers and struc-
tural parts and fittings therefor; computer software 
for printers. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93459 A 
(800) 1356817 
(151) 2015 03 29 
(891) 2015 03 29 
(731) NOK CORPORATION 

12-15, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku,  
Tokyo 105-8585), Japan 

(540) 
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(531) 26.11.07; 26.11.08; 27.05.17; 27.05.23;  
29.01.13 

(511)  
17 – Gaskets; joint packings; joint packings for pi-
pes; waterproof packings; oil seals; o-rings. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93460 A 
(800) 1356135 
(151) 2017 04 24 
(891) 2017 04 24 
(731) SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO.,  

LTD. 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi 
Osaka 541-0045, Japan 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 26.03.04; 26.04.04; 26.04.12; 26.04.24 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93462 A 
(800) 1356152 
(151) 2017 03 10 
(891) 2017 03 10 
(731) HEDOGA AG 

Oberdorf 4 CH-9055 Bühler, Switzerland 
(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 02.01.01; 02.01.03; 20.07.01; 20.07.02;  

26.01.14 
(511)  
3 – Soaps; perfumery; essential oils and essences; 
cosmetics; non-medicated preparations for baths; 
massage creams and oils; dentifrices. 
 

5 – Pharmaceutical products; medical preparations 
containing essential oils and essences, particularly in 
the form of drops, ointments and gels; medicinal 

sprays for the mouth; cooling sprays for medical use; 
candy, pastilles and lozenges for medical use. 
 

30 – Sugar confectionery; sugar-free confectionery; 
candy and pastilles, other than for medical use. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93463 A 
(800) 1356155 
(151) 2017 03 13 
(891) 2017 03 13 
(731) FARMAPRIM S.R.L. 

Str. Crinilor nr. 5, Porumbeni MD-4829  
Criuleni, Moldova (Republic of) 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 27.05.17; 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical, medical and veterinary pro-
ducts; sanitary products for medical purposes; die-
tetic substances and foods for medical and veterinary 
use, food for babies; food supplements for humans 
and animals; plasters and materials for dressings; 
material for dental fillings and dental impressions; 
disinfectants; products for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93466 A 
(800) 1356193 
(151) 2016 10 04 
(891) 2016 10 04 
(731) VETROELITE SPA 

Via 1° Maggio, 4, I-31024 ORMELLE (TV),  
Italy 

(540) 

 
(591) Blue 
(531) 27.05.17; 27.05.19; 29.01.12 
(511)  
21 – Bottles; bottle openers; aluminum water bottles, 
empty; reusable stainless steel water bottles; glass 
bottles (containers); glass bottles; water bottles; reu-
sable stainless steel water bottles, sold empty; bottles 
for pharmaceuticals, sold empty; perfume bottles; 
sake serving bottles (tokkuri); squeeze bottles (emp-
ty); refrigerating bottles; insulating flasks; carafes; 
beer jugs; wine jugs; pot lids; perfume burners; va-
ses; kitchen urns (not of precious metal); apothecary 
jars; flower pots all being of glass; decorative flower 
pots; glass vases; flower vases; jam pots; plant pots. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; business assistance, 
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management and administrative services, organiza-
tional services for business purposes, and sales pro-
motions at point of purchase or sale, for others, of 
bottles, bottle openers, aluminum water bottles, em-
pty, reusable stainless steel water bottles, glass bo-
ttles (containers), glass bottles, water bottles, reusab-
le stainless steel water bottles, sold empty, bottles 
for pharmaceuticals, sold empty, perfume bottles, 
sake serving bottles (tokkuri), squeeze bottles (em-
pty), refrigerating bottles, insulating flasks, carafes, 
beer jugs, wine jugs, pot lids, perfume burners, va-
ses, kitchen urns (not of precious metal), apothecary 
jars, flower pots all being of glass, decorative flower 
pots, glass vases, flower vases, jam pots, plant pots; 
such services may be provided by retail stores, who-
lesale outlets, through mail order catalogues or by 
means of electronic media, for example, through 
web sites or television shopping programmes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93467 A 
(800) 1356201 
(151) 2016 12 20 
(891) 2016 12 20 
(731) MEDEREN NEOTECH LTD. 

58 HaRakevet St 6777016 Tel Aviv, Israel 
(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 27.05.05; 28.01 
(511)  
5 – Bandages for dressings; paper for mustard plas-
ters; aseptic, antiseptic wadding; hygroscopic wad-
ding; wadding for medical purposes; radiological 
contrast substances for medical purposes; lemon 
balm water for pharmaceutical purposes; sea water 
for medicinal baths; mineral waters for medical pur-
poses; thermal waters; mustard plasters; healing 
muds; deodorants [other than for personal use]; ad-
hesive tapes for medical purposes; anti-callus rings 
for the feet; sticking plasters, adhesive plasters; gau-
ze for dressings; medical materials for dressings; 
surgical materials for dressings; adhesive flycat-
chers; medicine cases, portable, filled; medical plas-
ters; bandage compresses; callus pads; solvents for 
removing adhesive plasters; rubber for medical pur-
poses; tourniquets for medical purposes; chewing 
gum for medical purposes; hygiene wipes, pads; an-
tiseptics; adjuvants for medical purposes; disinfec-
tants for hygiene purposes; swabs for wound hea-
ling; surgical tissues. 
 

10 – Hernia bandages; suspensory bandages; ortho-
pedic knee bandages: slings (supporting bandages); 

bracelets for medical purposes; anti-rheumatic bra-
celets; anti-rheumatic rings; apparatus for use in 
medical analysis; anesthetic apparatus; galvanic the-
rapeutic appliances; apparatus for artificial respira-
tion; apparatus for the treatment of deafness; phy-
sical exercise apparatus for medical purposes; dental 
apparatus and instruments; surgical apparatus and 
instruments; reanimation equipment; physiotherapy 
apparatus; bed vibrators; diagnostic apparatus for 
medical purposes; devices for X-ray therapy; X-ray 
apparatus and installations; hearing apparatus; elas-
tic bandages; vibromassage apparatus; gastroscopies; 
hematimeters; heart defibrillators; dialyzers; surgical 
clips: dental mirrors; surgical mirrors; gynecological 
mirrors; probes; medical needles; orthopedic artic-
les; surgical implants; inhalers, injectors for medical 
purposes; incubators for medical purposes; incuba-
tors for babies; obstetrical instruments; tools for el-
ectro-acupuncture; surgical cutting tools; cannula; 
droppers; pacemakers; catheters; catgut; draw sheets 
for hospital beds; enema apparatus for medical pur-
poses; artificial leather for surgical purposes; tooth 
rings to facilitate teething; compressors for surgical 
purposes; corsets for medical purposes; abdominal 
corsets; crutches; lasers for medical purposes; lamps 
for medical purposes; quartz lamps for medical 
purposes; UV lamps for medical purposes; lancets; 
ocular lenses for implantation; spoons for administe-
ring medicine; masks for medical staff; anesthetic 
masks; suture materials; medical mattresses [for 
childbirth]; bags for water; breast pumps; urinals 
[containers for collecting urine]; orthopedic knee 
pads; fingerstalls pumps for medical purposes; surgi-
cal thread; surgical knives; surgical scissors; stret-
chers for patients; boots for medical purposes; ortho-
pedic footwear; special clothing for operating rooms; 
blankets with electric heating for medical purposes; 
orthopedic articles; orthopedic products; ophthalmo-
meters; ophthalmoscopes; massage gloves; gloves 
for medical purposes; pessaries; surgical saws; ear 
tweezers; orthopedic plaster bandages; orthopedic 
bandages for joints; supportive bandages; pillows for 
medical purposes; belts for medical purposes; abdo-
minal belts; condoms; aerosol dispensers for medical 
purposes; instruments for measuring blood pressure; 
massage apparatus; medical devices and instru-
ments; urological devices and instruments; devices 
for breastfeeding; brushes for cleaning body cavities; 
invalids' hoists; surgical sheets; medical ice blad-
ders; aerosol dispensers for medical purposes; surgi-
cal dilators; X-ray photographs for medical purpo-
ses; respirators for artificial respiration; scalpels; 
blades for scalpels; receptacles for applying medi-
cines; medical spirometer; vaginal syringes sold em-
pty; contraceptives, non-chemical; stethoscopes; me-
dical bedpans; instrument cases for use by doctors; 
arch supports for footwear: first aid hot compresses; 
thermometers for medical purposes; trocars; medical 
drainage tubes; endotracheal tubes; tracheostomy tu-

 
 #10  2018 05 25 

 
106 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

bes; X-ray tubes; tubes with radium; hearing tubes, 
horns; balling guns; devices for protection against 
X-rays; hot air therapeutic apparatus; hot air vib-
rators for medical purposes; cases fitted for medical 
instruments; surgical elastic stockings; surgical 
splints; syringes; obstetric forceps; radiology screens 
for medical purposes; electrocardiographs. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93469 A 
(800) 1356358 
(151) 2017 05 18 
(891) 2017 05 18 
(731) TISSOT SA 

Chemin des Tourelles 17 CH-2400 Le Locle,  
Switzerland 

(540)  

PRS 516 
(591) Black and white 
(511)  
14 – Precious metals and their alloys and goods ma-
de of these materials or coated therewith included in 
this class, namely figurines, trophies; jewelry, je-
welry boxes, jewelry cases; precious stones, semi-
precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments, presentation cases for timepieces, cases for 
timepieces. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93471 A 
(800) 1356383 
(151) 2017 03 31 
(891) 2017 03 31 
(731) UAB "PREKIŲŽENKLŲ VALDYMAS" 

Panerių g. 47 LT-03160 Vilnius, Lithuania 
(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 19.07.01 
(511)  
33 – Anisette (liqueur); anise (liqueur); digesters (li-
queurs and spirits); aperitifs, alcoholic; arrack 
(arak); baijiu (Chinese distilled alcoholic beverage); 
brandy; vodka; distilled beverages; gin; curacao; 
cocktails, alcoholic; perry; liqueurs; hydromel (me-
ad); nira (sugarcane-based alcoholic beverage); pi-
quette; peppermint liqueurs; rum; rice alcohol; sake; 
cider; alcoholic essences; alcoholic extracts; spirits 

(beverages); pre-mixed alcoholic beverages, other 
than beer-based; alcoholic beverages containing 
fruit; alcoholic beverages, except beer; bitters; fruit 
extracts, alcoholic; whisky; wine; kirsch. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93472 A 
(800) 1356941 
(151) 2016 12 06 
(891) 2016 12 06 
(731) MARLOW FOODS LIMITED 

Station Road Stokesley, North Yorkshire  
TS9 7AB, United Kingdom 

(540)  

QUORNIVORE 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Nutritional and dietetic food products for use in 
body maintenance and weight control, including me-
al replacement and nutritional drinks in powder mix 
and liquid form for medical use; not including pro-
ducts containing beef protein/beef protein supple-
ments. 
 

16 – Printed matter, books and periodicals concer-
ning the use of protein, including mycoprotein, in 
food preparation. 
 

29 – Protein, including mycoprotein, for food for hu-
man consumption; savouries predominately consis-
ting of or containing protein, including mycoprotein; 
ready made meals consisting of or containing pro-
tein, including mycoprotein; ready made meals con-
sisting of or containing protein, including mycopro-
tein, including those with vegetables; dietetic and 
slimming foodstuffs and substances predominately 
containing protein, including mycoprotein; prepared 
meals and snacks for human consumption consisting 
of or containing protein, including mycoprotein; pre-
pared frozen foods and meals consisting of or con-
taining protein, including mycoprotein; dairy pro-
ducts and substitutes therefor; cheese; cheese subsi-
tutes; pâtés; spreads, margarine and vegetable oils; 
milk drinks; milk drink substitutes; milk shakes; sha-
kes of milk substitutes; milk shake powder; powde-
red milk or milk substitutes; desserts and dessert 
puddings of milk substitutes; fruit desserts; dairy 
puddings; yoghurts; not including products contai-
ning beef protein/beef protein supplements. 
 

30 – Prepared meals and snacks for human consum-
ption consisting primarily of pasta or rice included in 
this classes; prepared rice dishes; prepared pasta 
dishes; pastry products; dry mixes; sandwiches; pre-
pared frozen meals consisting primarily of pasta or 
rice; bakery desserts; dessert puddings; dessert top-
pings; mousse confections; chocolate spreads; prepa-
red meals and snacks consisting primarily of pasta or 
rice included in this class; mixes for cheese sauce, 
mixes for white sauce, mixes for sauces, mixes for 
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cakes, mixes for bread and pizza dough, mixes for 
cookies, mixes for muffins, mixes for doughnuts; 
sauces; cooking sauces; prepared frozen meals con-
sisting primarily of flour, rice, pasta, or noodles 
which include protein, including mycoprotein, and 
vegetables; dietetic foodstuffs and beverages, not for 
medical use; slimming foodstuffs and beverages, not 
for medical use; ice creams; frozen ices; ice desserts; 
frozen yoghurt; cereal bars; cereal based food bars; 
confectionery, sweets, toffees; chocolates; chocolate 
products; chocolate bars; flapjacks; muffins; cakes; 
cake bars; not including products containing beef 
protein/beef protein supplements. 
 

43 – Information and advice concerning cooking 
protein, including mycoprotein; providing recipe 
information over a global computer network; not 
including information and advice services relating to 
beef protein/beef protein supplements. 
 

44 – Information and advice concerning dietary and 
health aspects of using protein, including mycop-
rotein, for food; not including information and ad-
vice services relating to beef protein/beef protein 
supplements. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93482 A 
(800) 1356980 
(151) 2016 12 23 
(891) 2016 12 23 
(731) GÜNAY BİREL 

Adnan Saygin Caddesi Kelaynak Sokak  
Kibele Konutlari 7/1, Ulus Beşiktaş-İstanbul,  
Turkey 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white 
(531) 24.17.05; 24.17.08; 27.05.11 
(511)  
25 – Clothing, including underwear and outerclot-
hing, other than special purpose protective clothing; 
socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, scar-
ves, belts [clothing]; footwear, shoes, slippers, san-
dals; headgear, hats, caps with visors, berets, caps 
[headwear], skull caps. 
 

35 – The bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, namely clothing, including un-
derwear and outerclothing, other than special purpo-
se protective clothing; socks, mufflers [clothing], 
shawls, bandanas, scarves, belts [clothing], enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods, such services may be provided by retail sto-
res, wholesale outlets, by means of electronic media 
or through mail order catalogues. 
__________________________________________ 

(260) AM 2018 93489 A 
(800) 1357038 
(151) 2017 04 11 
(891) 2017 04 11 
(731) OLGARLAR SPOR MALZEMELERİ  

TURİZM İLAN REKLAM AJANSLIĞI  
YAYINCILIK VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ 
Ulus Mahallesi Öztopuz Caddesi No:30,  
Ulus Beşiktaş, İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 27.05.17; 27.05.23 
(511)  
35 – Advertising; business management, business 
administration, office functions. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93490 A 
(800) 1356987 
(151) 2017 01 13 
(891) 2017 01 13 
(731) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu  

"ARTERIUM LTD" 
vul. Saksahanskoho, 139, m. Kyiv 01032,  
Ukraine 

(540)  

CISTUS PHYTOPHARMA 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Analgesics; anesthetics; antibiotics; first-aid bo-
xes, filled; bacterial preparations for medical and ve-
terinary use; bacteriological preparations for medical 
and veterinary use; balms for medical purposes; bal-
samic preparations for medical purposes; biological 
preparations for veterinary purposes; biological pre-
parations for medical purposes; vaginal washes; va-
ccines; therapeutic preparations for the bath; bath 
preparations, medicated; bath salts for medical pur-
poses; veterinary preparations; vitamin preparations; 
haemorrhoid preparations; sanitary panties; hygienic 
bandages; sanitary pads; hormones for medical pur-
poses; disinfectants for hygiene purposes; diagnostic 
preparations for medical purposes; dietetic substan-
ces adapted for medical use; eucalyptus for pharma-
ceutical purposes; elixirs [pharmaceutical prepara-
tions]; nervines; sedatives; adjuvants for medical 
purposes; camphor for medical purposes; camphor 
oil for medical purposes; cachets for pharmaceutical 
purposes; capsules for medicines; castor oil for me-
dical purposes; barks for pharmaceutical purposes; 
medicinal roots; animal feed supplements for veteri-
nary purposes; depuratives; styptic preparations; me-
dicines for veterinary purposes; medicines for hu-
man purposes; medicinal roots; medicinal tea; medi-
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cinal herbs; medicinal drinks; medicinal infusions; 
medicinal oils; liniments; lotions for veterinary pur-
poses; lotions for pharmaceutical purposes; oint-
ments for pharmaceutical purposes; menthol; mint 
for pharmaceutical purposes; tinctures for medical 
purposes; medicinal oils; opotherapy preparations; 
napkins for incontinents; pills for pharmaceutical 
purposes; laxatives; purgatives; febrifuges; anti-uric 
preparations; syrups for pharmaceutical purposes; 
soporifics; medicinal alcohol; sterilising preparati-
ons; pastilles for pharmaceutical purposes; digesti-
ves for pharmaceutical purposes; herb teas for me-
dicinal purposes; pharmaceutical preparations; enzy-
mes for veterinary purposes; enzymes for medical 
purposes; ferments for pharmaceutical purposes; en-
zyme preparations for veterinary purposes; enzyme 
preparations for medical purposes; dietetic foods 
adapted for medical purposes; pants, absorbent, for 
incontinents; napkins for incontinents; chemico-
pharmaceutical preparations; chemical preparations 
for veterinary purposes; chemical preparations for 
medical purposes; chemical preparations for phar-
maceutical purposes. 
 

10 – Surgical, medical, dental and veterinary appara-
tus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials. 
 

35 – Advertisement; administration of affairs; busi-
ness administration; paperwork; commercial infor-
mation agency services; administrative processing of 
purchase orders; cost price analysis; advertising ser-
vices provided via television, radio or mail; auctio-
neering; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes; arranging of 
various advertising actions and campaigns, inter-
views, advertising shows and presentations; market 
studies; demonstration of goods; business manage-
ment assistance; business research; marketing fore-
casting and market research; business information; 
business inquiries; aiding customers in selection and 
purchase of various goods, including: alcoholic be-
verages, publications, magazines; import-export age-
ncy services; invoicing; commercial information and 
advice for consumers [consumer advice shop]; con-
sultancy and advice on organization and administra-
tion of affairs; professional business consultancy; 
business consulting services; personnel consultancy; 
personnel management consultancy; marketing ser-
vices; business management; shop window dressing; 
price comparison services; publication of advertising 
matter; commercial management assistance; procu-
rement services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]; sponsorship search; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; professional consultancy and advice 
on commercial establishments management; publi-
cation of publicity texts; on-line advertising on a 
computer network; dissemination of advertising mat-

ter; retail or wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies; distribution of samples; arrangement, in 
one place, in favor of other persons, of goods of cla-
sses 5, 10 which allows consumers inspect, order 
and buy these goods; assistance to consumers 
regarding the selection of the goods of classes 5, 10 
to be purchased by wholesale or retail enterprises; 
the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, of classes 5 and 10, enabling cus-
tomers to conveniently view and purchase those 
goods on the internet webpages and websites, and 
providing information about these services. 
 

42 – Scientific and technological services and rese-
arch and design relating thereto; bacteriological re-
search; research in the field of veterinary science; 
research in medicine; research in the field of phar-
macology; biologcal research; cosmetic research; 
technical research; chemical research; research and 
development of new products for others; clinical 
trials; pharmacological trials; scientific research; 
surveying; scientific laboratory services; chemistry 
services; chemical analysis. 
 

44 – Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care for human beings or animals; agri-
culture, horticulture and forestry services; midwife 
services; veterinary assistance; wreath making; depi-
latory waxing; pet grooming; animal grooming; lawn 
care; weed killing; vermin exterminating for agricul-
ture, horticulture and forestry; hair implantation; flo-
wer arranging; health counseling; landscape garde-
ning; landscape design; massage; medical assistance; 
health care; medical advice for individuals with disa-
bilities; nursing, medical; palliative care; hairdres-
sing; body piercing; plastic surgery; horticulture; 
aerial and surface spreading of fertilizers and other 
agricultural chemicals; alternative medicine services; 
blood bank services; nursing home services; visa-
gists' services; public bath services for hygiene pur-
poses; aromatherapy services; reforestation services; 
health spa services; hospital services; orthodontic 
services; medical clinic services; health center ser-
vices; convalescent home services; opticians' servi-
ces; rest home services; services of a psychologist; 
plant nursery services; beauty salon services; sana-
torium services; sauna services; solarium services; 
telemedicine services; Turkish bath services; hospice 
services; aquaculture services; speech therapy servi-
ces; in vitro fertilization services; manicuring; artifi-
cial insemination services; medical equipment ren-
tal; rental of sanitation facilities; farming equipment 
rental; rehabilitation for substance abuse patients; 
animal breeding; tree surgery; gardening; tree plan-
ting for carbon offsetting purposes; dentistry servi-
ces; tattooing; therapy services; pharmacy advice; 
pharmacists' services to make up prescriptions; phy-
sical therapy; chiropractic. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2018 93493 A 
(800) 1356404 
(151) 2017 02 02 
(891) 2017 02 02 
(731) JACK SEWING MACHINE CO., LTD. 

No.15 Airport South Road, Jiaojiang District,  
Taizhou City ZHEJIANG PROVINCE, China 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 27.05.17 
(511)  
7 – Driving motors other than for land vehicles; val-
ves [parts of machines]; pumps [machines]; motors, 
other than for land vehicles. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93494 A 
(800) 1356420 
(151) 2017 02 24 
(891) 2017 02 24 
(731) FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, A.C. 

Av. Hidalgo 502 Oaxaca 68000 Mexico,  
Mexico 

(540)  

FOREST STEWARDSHIP 
COUNCIL 

(591) Black and white 
(511)  
8 – Hand tools, parts of hand tools or hand-operated 
tools made of wood or containing wood, namely 
pliers, wrenches [hand tools], cylinders, nail extrac-
tors [hand tools], excavators, cutlery, forks to remo-
ve weeds [tools for gardening], adzes, cutting bars, 
hand drills, drills [hand tools], miter boxes, nutcrac-
kers, hunting knives, smelting spoons, bulldozers, 
grindstones, slicers, pizza cutters [non-electric], spo-
ons, ladles [hand tools], knives, axes, mason's 
pallets, screwdrivers, thistle extractors [hand tools], 
bar cutters, reamers, hammers, chisels, emery, mi-
lling cutters [hand tools], scythes, gouges [hand 
tools], axes, vegetable knives, knives for blacks-
miths, punches [hand tools], files [hand tools], 
machetes, saw holders, hammers [hand tools], ma-
llets [hand tools], mortars, penknives, levers, shovels 
[hand tools], mincing knives, picks [hand tools], 
pliers, drill chucks, bow saws, punches, spatulas 
[hand tools], rakes [hand tools], pliers for drilling, 
priming irons [hand tools], hand drills, drills, pliers, 
table forks, scissors, harrows [hand tools for wee-
ding], hoe [manually operated farming instrument], 
shovels [hand tools], picks, hammers, chisels, kit-
chen utensils of wood [articles of cutlery, forks and 
spoons]. 
 

15 – Musical instruments made of wood or contai-
ning wood, namely accordions, harmonicas, harps, 

bandoneons, conductor's sticks, music boxes, citaras, 
bugles, clarinets, bamboo flutes, concertinas, double 
basses, tuning forks, non-metallic, flutes, guitars, 
harps, mandolins, chin rests for violins, oboes, or-
gans, drums, pianos, saxophones, drum set, piano, 
keyboards, kettledrums, trombones, trumpets, vio-
lins, violas, xylophones, albora, bassoon, bagpipes, 
didgeridoo, pipe organ, siku, charango, jarana, Chi-
nese boxes, maracas and stirrers (musical instru-
ments), drumsticks, sound developers (musical ins-
truments), music stands, cases for musical instru-
ments (non-metallic). 
 

41 – Publication services for standards (texts not for 
advertising purposes) relating to management of 
forests, forestry management, forestry, forestry pro-
ducts, environmental services and the wood proces-
sing industries; as well as publication services for 
standards for companies producing goods using 
wood; education and training services, including or-
ganizing and conducting training workshops live and 
on video. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93503 A 
(800) 1356545 
(151) 2017 02 08 
(891) 2017 02 08 
(731) SELTFAR LTD.  

Suite 12, 2-nd floor, Queens House,  180  
Tottenham Court Road  London W1T 7PD,  
United Kingdom 

(540) 

 
(591) Dark blue, blue, white, black, yellow and grey 
(531) 01.15.09; 19.03.24; 24.17.15; 27.05.01; 28.05;  

29.01.15 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
 

35 – Sales promotion for others; procurement servi-
ces for others [purchasing goods and services for 
other businesses]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93511 A 
(800) 1357197 
(151) 2017 02 08 
(891) 2017 02 08 
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(731) SELTFAR LTD.  
Suite 12, 2-nd floor, Queens House, 180  
Tottenham Court Road London W1T 7PD,  
United Kingdom 

(540) 

 
(591) Red, white, black, orange and yellow 
(531) 01.15.09; 19.03.24; 24.17.15; 27.05.01;  

29.01.15 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
 

35 – Sales promotion for others; procurement servi-
ces for others [purchasing goods and services for 
other businesses]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93546 A 
(800) 1357870 
(151) 2017 03 31 
(891) 2017 03 31 
(731) FERRERO S.P.A. 

Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 ALBA,  
CUNEO, Italy 

(540) 

 
(591) White, red-orange, brown, light blue, beige  

and grey 
(531) 01.15.15; 08.01.19; 08.03.01; 08.07.11;  

11.03.01; 11.03.02; 29.01.15 
(511)  
30 – Pastries; confectionery; chocolate; chocolate 
based products; chocolate snacks; cream filled spon-
ge cakes; biscuits; cakes; sweet baked products. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93547 A 
(800) 1357911 
(151) 2017 05 03 
(891) 2017 05 03 

(731) JENNYFER S.A. 
23, rue Aldringen L-1118 Luxembourg,  
Luxembourg 

(540)  

JENNYFER 
(591) Black, white 
(511)  
9 – Spectacles, optical goods, sunglasses, sports go-
ggles, spectacle cases, spectacle cords. 
 

14 – Precious metals and their alloys, jewelry and 
fashion jewelry articles; jewelry, precious stones, 
timepieces, watches. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93578 A 
(800) 1357280 
(151) 2017 05 30 
(891) 2017 05 30 
(731) S.P.A. METIDJI HOLDING 

27, Z.A. Route de la Salamandre, 120, Mazag- 
ran – Wilaya de Mostaganem, BP 287 MOS- 
TAGANEM ADDA BENGUETTAT,  
Switzerland 

(540) 

 
 

(591) Red, orange, yellow, blue and green 
(531) 08.07.01; 08.07.05; 08.07.07; 11.03.09;  

11.03.20; 25.01.15; 26.11.12; 27.05.01;  
27.05.02; 27.05.11; 28.01; 29.01.15 

(511) 
30 – Pasta (couscous). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93580 A 
(800) 1357281 
(151) 2017 03 29 
(891) 2017 03 29 
(731) FIRST 

4 RUE NICEPHORE NIEPCE F-91420  
MORANGIS, France 

(540) 
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(591) Green, pink, blue and orange 
(531) 05.03.11; 05.03.15; 26.11.12; 27.05.02;  

27.05.03; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.11;  
29.01.15 

(511)  
16 – Printing products (printed matter); bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for sta-
tionery or household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; office requisites (except furniture); 
instructional or teaching material (except apparatus); 
printing type; printing blocks; paper; cardboard; 
boxes of cardboard or paper; posters; albums; cards; 
books; newspapers; prospectuses; pamphlets; calen-
dars; writing instruments; engravings (works of art); 
lithographic works of art; paintings (pictures), fra-
med or unframed; aquarelles; patterns for dressma-
king; graphic prints; drawing instruments; handker-
chiefs of paper; face towels of paper; table linen of 
paper; toilet paper; bags (envelopes, pouches) of pa-
per or plastics, for packaging; garbage bags of paper 
or of plastics. 
 

20 – Furniture; mirrors; picture frames; works of art 
made of wood, wax, plaster or plastic materials; coat 
hangers; chests of drawers; cushions; racks; packa-
ging containers of plastic; armchairs; seats; bedding 
except linen; mattresses; plate racks; boxes of wood 
or plastic. 
 

21 – Utensils for household use; kitchen utensils; 
containers for household use; kitchen containers; 
combs; sponges; brushes (except paintbrushes); 
brush-making materials; hand-operated cleaning 
instruments; steel wool; glass, unworked or semi-
worked, except building glass; porcelain ware; ear-
thenware; bottles; art objects of porcelain, ceramic, 
earthenware or glass; statuettes of porcelain, cera-
mic, earthenware or glass; figurines (statuettes) of 
porcelain, ceramic, earthenware or glass; toilet uten-
sils; vanity cases; trash cans; glasses (receptacles); 
tableware. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93581 A 
(800) 1357321 
(151) 2017 06 06 
(891) 2017 06 06 
(731) GLOBACHEM 

Lichtenberglaan 2019 B-3800 Sint-Truiden,  
Belgium 

(540)  

DIFCOR 
(591) Black and white 
(511)  
1 – Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; fertilisers. 
 

5 – Fungicides and herbicides. 
__________________________________________ 
 

(260) AM 2018 93583 A 
(800) 1357352 
(151) 2017 03 15 
(891) 2017 03 15 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

otvetstvennostyu "GAMMa" 
ul. Sr. Kalitnikovskaya, 28 str. 4, 
RU-109029 Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black and white 
(531) 03.13.08; 27.05.08 
(511)  
16 – Bookmarkers; books; cardboard articles; covers 
[stationery]; engravings; labels, not of textile; maga-
zines [periodicals]; modelling materials; patterns for 
making clothes; periodicals; printed publications; 
stickers [stationery]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93586 A 
(800) 1357494 
(151) 2016 12 16 
(891) 2016 12 16 
(731) MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.)  

SA 
Findel Business Center, Complexe B, Rue de 
Trèves L-2632 Findel, Luxembourg 

(540) 

 
(591) Blue, different shades of blue  
(531) 27.05.03; 27.05.10; 29.01.04 
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and ab-
rasive preparations; soaps; perfumery; essential oils; 
cosmetics; hair lotions; dentifrices; potpourris [frag-
rances]; air fragrances. 
 

9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), life-saving and teac-
hing apparatus and instruments; apparatus and ins-
truments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic recording media, 
sound recording disks; compact disks, DVDs and ot-
her digital recording media; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing equipment, computers; soft-
ware; fire extinguishers; magnets; food timers; hea-
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dsets; headphones for telephones; ear buds; mobile 
telephones; cases adapted for mobile telephones; 
straps for mobile telephones; straps for portable te-
lephones; holders for mobile telephones; USB cables 
for portable telephones; docking stations for mobile 
telephones; covers for mobile telephones; cases for 
telephones; spectacles [optics]; sunglasses; goggles 
for sports; spectacle cases; pince-nez; cords for spec-
tacles; spectacle chains; bags designed for laptop 
computers; microphones; mobile radios; USB flash 
drives [not prerecorded]; downloadable software; 
protective helmets; protective helmets for sports; 
decorative magnets; sleeves for tablet computers; 
sleeves for laptops; folding cases for smartphones, 
cases adapted for CD players, cases adapted for 
DVD players, cases for mp3 players, cases for tablet 
computers, cases for electronic diaries, cases for 
music storage devices, containers for data storage 
devices; cases for digital players, video tapes, mag-
netic tapes, magnetic discs, DVDs, mini discs, flop-
py discs, optical discs, compact discs [CD], CD-
ROMs, video discs, memory cards, blank or pre-
recorded USB storage devices containing music, 
sounds or images [including cartoons]; compact disc 
players; DVD players; mP3 players; cassette players; 
mini-disk players; players containing music in digi-
tal format; loudspeaker cabinets. 
 

16 – Paper; cardboard; printing products; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional or teaching material 
(except apparatus); plastic materials for packaging 
(not included in other classes); printing type; prin-
ting blocks; diaries (planners); comic strips; newspa-
pers; magazines; books; activity books; pen and pen-
cil cases; pencils; pens; writing or drawing books; 
note pads; erasers; pictures; napkins of paper; tablec-
loths of paper; paper decorations; paper garlands; 
gift wrapping paper. 
 

18 – Leather and imitations of leather; animal skins; 
trunks and suitcases; umbrellas and parasols; wal-
king sticks; whips, harness and saddlery; bags; 
sports bags; traveling bags; backpacks; wallets; coin 
purses, not of precious metal. 
 

21 – Utensils and containers for household or kitc-
hen use; combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); brush-making materials; articles for clea-
ning purposes; steel wool; unworked or semi-worked 
glass (except building glass); glassware; porcelain 
and earthenware; plates, dishes of paper; plastic pla-
tes; cabarets [serving trays]; trivets [table utensils]; 
drinking glasses; paper cups; plastic cups; coasters; 
cups; cardboard cups [mugs]; plastic cups [mugs]; 
serving bowls; molds [kitchen utensils]; non-electric 
cooking utensils; mixing spoons [kitchen utensils]; 
cookie jars; boxes for dispensing paper towels; bread 
bins; lunch boxes; thermally insulated containers for 

food; pastry molds; disposable cardboard cake 
molds; kitchen gloves; ovenware; cutting boards for 
the kitchen; drinking flasks for travelers; non-meta-
llic money boxes; figurines [statuettes] of porcelain, 
ceramic, terracotta or glass. 
 

24 – Fabrics and substitutes thereof; bed blankets; 
table covers; tablecloths of textile; table napkins of 
textile; towels of textile; sheets. 
 

25 – Clothing; footwear; headgear; gloves [clot-
hing]; belts [clothing]; overalls; aprons [clothing]. 
 

28 – Games; toys; gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; building games; card decks; hands-
on games; parlor games; action toys; construction 
toys; toy models; scale model vehicles; toy figurines. 
 

30 – Pastry and confectionery; edible ices; chocolate 
and chocolate-based products; cocoa and cocoa-ba-
sed products. 
 

32 – Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; beverages based on fruit 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages; isotonic beverages; energy 
drinks; smoothies. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93587 A 
(800) 1357499 
(151) 2017 03 21 
(891) 2017 03 21 
(731) AS 24, Société par actions simplifiée 

1 boulevard du Zenith, Parc Tertiaire Ar  
Mor F-44800 SAINT HERBLAIN, France 

(540) 
 

 
 

(591) White, blue, Pantone yellow 
(531) 18.01.08; 26.04.02; 26.04.04; 26.04.16;  

26.04.24; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13 
(511) 
1 – Chemical additives for motor fuels, fuels and 
lubricants; chemical products intended for the treat-
ment, purification and decontamination of gases (in 
particular exhaust gas); urea and by-products of urea 
intended for the treatment of gases (in particular 
exhaust gas); defrosting and anti-freeze chemical 
products. 
 

4 – Liquid, solid and gaseous fuels; carburants; li-
quefied petroleum gas; industrial oils and greases; 
lubricants; non-chemical additives for motor fuels, 
fuels and lubricants; electrical energy. 
 

7 – Fuel dispensing pumps. 
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9 – Magnetic and electronic cards; smart cards for 
payment; identification cards; electronic cards and 
badges for access and control; transmitters, cards 
and badges for access to road or motorway net-
works; software for access control; automatic access 
control apparatus; tachographs and readers (data 
processing equipment). 
 

16 – Brochures, magazines, newspapers, prospec-
tuses, catalogs, guides, books, cards, tickets, cou-
pons. 
 

35 – Promotional offers (advertising); organization 
and management of commercial operations for cus-
tomer loyalty; organization of exhibitions or events 
for commercial or advertising purposes; institutional 
communication (advertising); business management 
and organization consultancy, accounting; tax 
preparation; remote toll subscription services; 
subscription management services (for others) in the 
field of transport; database and file management ser-
vices; administrative management of purchases of 
goods and/or services online on the Internet; pro-
cessing services for business information; data pro-
cessing services from tachographs and related to the 
speed and location of vehicles. 
 

36 – Insurance services; financial business and in-
formation; credit and financing services; issuing of 
credit and payment cards and related financial ser-
vices; issuing of fuel checks and cards for automatic 
filling in service stations; loyalty card services (fi-
nancial services); issuing of gift cards and prepaid 
cards; electronic purse services; bill payment servi-
ces; remote payment services; collection of fees for 
others; information, consulting and assistance rela-
ting to banking, financial and fiscal; electronic funds 
transfer; collection of tolls for roads or motorways. 
 

37 – Service stations; upkeep, washing, polishing, 
greasing, lubrication, maintenance and repair of ve-
hicles and vehicle parts; oil change services; infla-
ting, repairing and fitting tires; assistance in case of 
vehicle breakdown (repair). 
 

38 – Telecommunications; communication services 
via the Internet, intranet and extranet; broadcasting, 
transmission and exchange of images, sounds, data 
and information by satellite, by telecommunication 
networks (including mobile telephones), by compu-
ter terminals and by electronic means; transmission 
of information via computer database servers, via 
computer or telematics networks, including intranet 
and the Internet; transmission of information, docu-
ments and data via satellite, telematic networks and 
computer communication networks such as the In-
ternet and intranet; arranging subscriptions to teleco-
mmunication services for others. 
 

39 – Transport, distribution (delivery) and storage of 
energy; vehicle towing and rental; supply (delivery) 
of goods, particularly fuels, parts and accessories for 

vehicles, vehicle care products, food products and 
beverages; operation of road and motorway tolls and 
information relating to transport; information rela-
ting to transport and traffic; vehicle geolocation ser-
vices. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93589 A 
(800) 1357522 
(151) 2017 01 19 
(891) 2017 01 19 
(731) SUBWAY IP INC. 

700 S. Royal Poinciana Blvd., Suite 500  
Miami Springs FL 33166, USA 

(540) 

 
(591) yellow and green 
(531) 24.15.02; 24.15.08; 24.15.13; 27.05.21;  

29.01.13 
(511) 
29 – Salads made with various ingredients, namely, 
fruit, garden and vegetable salads; milk; fruit; potato 
chips; processed apples. 
 

30 – Sandwiches and wraps for consumption on or 
off the premises; baked goods for consumption on or 
off the premises; snacks, namely, pretzels, corn 
chips, tortilla chips, puffed corn curls, popped corn, 
cakes, pastries, cookies; dressings for salads, salad 
dressings used on salads, combination meals consis-
ting primarily of a sandwich, a snack and a soft 
drink for consumption on or off the premises, coffee, 
tea, iced tea. 
 

32 – Beverages, fruit juices, vegetable juices, soft 
drinks, bottled drinking water, tea flavored bevera-
ges, coffee flavored beverages, for consumption on 
or off the premises. 
 

35 – Consumer loyalty services for commercial, pro-
motional and advertising purposes, namely, provi-
ding an incentive rewards programs for customers 
through the issuance and processing of customer 
loyalty points and credits, and loyalty cards for the 
purchase of goods and services, and providing con-
tests, sweepstakes, games and prizes; administration 
of an incentive rewards program enabling partici-
pants to obtain discounts and complimentary goods 
and services through membership; online ordering 
services in the field of restaurant take-out and 
delivery; retail services relating to food and drink. 
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43 – Restaurant services, namely, providing of food 
and beverages for consumption on and off the pre-
mises; restaurant services featuring sandwiches; ca-
tering services; eat-in and take-out food restaurant 
services; restaurants featuring home delivery servi-
ces. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93591 A 
(800) 1357556 
(151) 2016 10 20 
(891) 2016 10 20 
(731) COMTEKS TEKSTİL   SANAYİ VE  

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
Inkılap Mah. Küçüksu  Cad. Istanbul Plaza  
No:107/B K:3 D:12  Ümraniye  İstanbul,  
Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 27.05.17 
(511)  
30 – Coffee, cocoa; coffee or cocoa-based bevera-
ges, chocolate-based beverages; pastas, ravioli, no-
odles; confectionery and bakery products, desserts; 
honey, royal jelly, propolis, condiments for food / 
flavors, vanilla, spices, sauces including tomato sau-
ces; yeast, baking powders; all kinds of flour, semo-
lina, corn starch; granulated sugar, cube sugar, pow-
dered sugar; teas, iced teas; candies, chocolates, bis-
cuits, crackers, chewing gum; ice cream, edible ice; 
salt; cereals (grains) and products; wafers. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93592 A 
(800) 1357573 
(151) 2016 10 19 
(891) 2016 10 19 
(731) EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

"Maritsa" Str. 4,"Vranya-Lozen-Triugulnika"   
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540) 
 

 
 

(591) Light red, dark red, yellow and black.  Light  
red, dark red, yellow, black for the word  
elements.  

(531) 27.05.03; 29.01.13 
(511) 
9 – Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; coin-operated mecha-
nisms for vending machines; mechanisms for coin-
operated apparatus; data processing equipment and 
computers. 
 

28 – Games and playthings; amusement machines, 
automatic and coin-operated. 
__________________________________________ 

(260) AM 2018 93593 A 
(800) 1357574 
(151) 2016 10 19 
(891) 2016 10 19 
(731) EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

Maritsa" Str. 4,"Vranya-Lozen-Triugulnika"   
BG-1151 Sofia, Bulgaria 

(540) 

 
(591)  Red, black, ocher and yellow,     Red, black,  
ocher, yellow for the word elements  
(531) 27.05.02; 27.05.03; 27.07.02; 27.07.03;  
29.01.14 
(511)  
9 – Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs, coin-operated mechanisms for ven-
ding machines; mechanisms for coin-operated appa-
ratus; data processing equipment and computers.  
 

28 – Games and playthings; gaming machines. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93594 A 
(800) 1357583 
(151) 2016 11 04 
(891) 2016 11 04 
(731) FERRERO S.P.A. 

Piazzale Pietro Ferrero, 1  I-12051 ALBA,  
CUNEO, Italy 

(540) 

 
(591) Black and red-orange 
(531) 27.05.17; 29.01.12 
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abra-
sive preparations; soap; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; potpourris [frag-
rances]; air fragrancing preparations. 
 

5 – Pharmaceuticals, medical and veterinary prepa-
rations; sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical or 
veterinary use, food for babies; dietary supplements 
for humans and animals; plasters, materials for dre-
ssings; material for stopping teeth, dental wax; disin-
fectants; preparations for destroying noxious ani-
mals; fungicides, herbicides; air deodorising prepa-
rations; car deodorants.  
 

7 – Machine tools; electric pasta makers for house-
hold purposes; beverage preparation machines, elec-
tromechanical; power tools; motors and engines 
[except for land vehicles]; machine coupling and 
transmission components [except for land vehicles]; 
agricultural implements other than hand-operated; 
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incubators for eggs; automatic vending machines; 
food blenders, electric.  
 

8 – Hand tools and implements [hand-operated]; 
cutlery; side arms, other than firearms; razors; table 
cutlery [knives, forks and spoons].  
 

9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signa-
lling, checking [supervision], life-saving and teac-
hing apparatus and instruments; apparatus and ins-
truments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, re-
cording discs; compact discs, dvds and other digital 
recording media; mechanisms for coin-operated ap-
paratus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer softwa-
re; fire-extinguishing apparatus; magnets; egg timers 
[sandglasses]; headsets; telephone headsets; cellular 
phones; cases adapted for cellular phones; eyeglas-
ses; sunglasses; goggles for sports; eyeglass cases; 
carrying cases adapted for computers; microphones; 
mobile radios; USB flash drives; downloadable com-
puter software; protective helmets. 
 

11 – Apparatus for lighting, heating, steam genera-
ting, cooking, refrigerating, drying, ventilating, wa-
ter supply and sanitary purposes; cooking apparatus; 
dispensers, namely ice dispensing machines, electric 
dispensers for air fresheners; lamps; bread toasters; 
electric tea and coffee making apparatus. 
 

12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water; bicycles; motor scooters; saddle covers for 
bicycles; saddle covers for motorcycles; rearview 
mirrors for vehicles.  
 

14 – Precious metals and their alloys; jewelry, preci-
ous stones; horological and chronometric instru-
ments; cases for clocks and watches; alarm clocks; 
key rings [trinkets or fobs]. 
 

15 – Musical instruments.  
 

16 – Paper and cardboard; printed matter; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites 
[except furniture]; instructional and teaching mate-
rial [except apparatus]; plastic materials for packa-
ging; printers' type; printing blocks; coasters of 
paper.  
 

18 – Leather and imitations of leather; animal skins; 
trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery; bags; 
bags for sports; rucksacks; pocket wallets; coin 
purses, not of precious metal. 
 

20 – Furniture, mirrors, picture frames; unworked or 
semi-worked bone, horn, ivory, whalebone or mot-
her-of-pearl; sea shells; meerschaum; yellow amber; 

chairs [seats]; seating furniture; cushions; book rests 
[furniture]; magazine racks; decorations of plastic 
for foodstuffs; party ornaments of plastic; decora-
tions of plastic for cakes; ornaments of bone, ivory, 
plaster, plastic, wax or wood, other than Christmas 
tree ornaments. 
 

21 – Household or kitchen utensils and containers; 
combs and sponges; brushes, except paintbrushes; 
material for brush-making; articles for cleaning pur-
poses; steel wool; glass, unworked or semi-worked, 
except building glass; glassware, porcelain and eart-
henware; table plates; paper plates; plastic plates; 
cabarets [trays]; trivets [table utensils]; drinking gla-
sses; paper drinking glasses; plastic drinking glasses; 
plastic coasters; cups; paper cups; plastic cups; ser-
ving bowls; molds [kitchen utensils]; cooking uten-
sils, non-electric; mixing spoons [kitchen utensils]; 
non-electric griddles [cooking utensils]; cookie jars; 
boxes for dispensing paper towels; bread bins; lunch 
boxes; thermally insulated containers for food; pas-
try molds; disposable paperboard bakeware; oven 
mitts; ovenware; cutting boards for the kitchen. 
 

24 – Textiles and substitutes for textiles; bed covers; 
table covers; tablecloths of textile; table napkins of 
textile; towels of textile; sheets [textile].  
 

25 – Clothing, footwear, headgear; gloves [clothing]; 
waistbands [parts of clothing]; overalls. 
 

26 – Lace and embroidery, ribbons and braid; bu-
ttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial 
flowers. 
 

27 –  Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors; wall 
coverings, not of textile.  
 

28 – Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles; decorations for Christmas trees. 
 

31 – Agricultural, horticultural and forestry pro-
ducts; grains [cereals]; live animals; fresh fruits and 
vegetables; seeds for planting; natural plants and 
flowers; animal foodstuffs; malt.   
 

34 – Tobacco; smokers' articles; matches.  
 

38 – Telecommunications.  
 

39 – Transport; packaging and storage of goods; 
arranging of travel tours. 
 

43 – Services for providing food and drink; tempo-
rary accommodation. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93625 A 
(800) 1358743 
(151) 2017 02 09 
(891) 2017 02 09 
(731) GALLETTI S.p.A. 

Via Luciano Romagnoli, 12/A, I-40010  
BENTIVOGLIO (BO), Italy 
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(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 26.03.01; 26.03.18; 26.03.24; 26.11.12;  

27.05.17; 27.05.22; 27.05.24 
(511)  
9 – Electronic controllers; terminal controllers [el-
ectric]; computer hardware; computer software. 
 

11 – Ventilating apparatus and installations; air-con-
ditioning apparatus and installations; heating appara-
tus and installations; refrigerating apparatus and ins-
tallations; fan heaters; temperature responsive con-
trol apparatus [thermostatic valves] for central hea-
ting radiators; water cassettes; refrigerators (chiller); 
automatic temperature regulators for central heating 
radiators; dehumidifiers; fan coils (fan coil units); 
coils [parts of distilling, heating or cooling installa-
tions]; air filters for air conditioning units; heat 
pumps; sectional radiators; radiant heaters; convec-
tors [radiators]; water coolers; water coolers and he-
aters; heat recovery units; rooftop air conditioners; 
ventilation terminals; hydronic heating and cooling 
systems; convector heaters; air handling units; fans 
[air-conditioning]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93830 A  
(800) 1360869 
(151) 2017 06 28 
(891) 2017 06 28 
(731) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE,  
Belgium 

(540)  

TELOVERSA 
(591) Black, white 
(511)  
5 – Human pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 93981 A 
(800) 1361621 
(151) 2016 12 28 
(891) 2016 12 28 
(731) INTERTEK GROUP PLC 

33 Cavendish Square, LONDON W1G 0PS,  
United Kingdom 

(540) 

 
(591) Black, white 
(531) 27.05.01; 27.05.19 

(511)  
35 – Business services; commercial management 
services; business administration; commercial admi-
nistration; business inquiries; commercial inquiries; 
business investigations, commercial investigations; 
business research; commercial research; business 
information analysis; commercial information ana-
lysis; compilation of business information and/or 
data; compilation of commercial information and/or 
data; business risk management services; supply 
chain management services; compilation of informa-
tion onto computer databases including information 
relating to product characteristics, safety statistics, 
injuries, environmental, metocean, geophysical, geo-
technical and geohazard data and information; provi-
sion of business information, commercial informa-
tion, advice and/or statistics; compilation and/or ana-
lysis of business statistics; compilation and/or ana-
lysis of commercial statistics; compilation and/or 
analysis of product safety statistics; business data 
analysis services provided by compilation and/or use 
of statistical models for analyzing business informa-
tion, commercial information and/or safety informa-
tion; business data analysis services provided by 
compilation and/or use of algorithms for analysing 
business information, commercial information 
and/or safety information; compilation of import 
and/or export shipment information; analysis of im-
port and/or export shipment information; provision 
of business and/or commercial reports; provision of 
financial and/or insurance statistics; computerized 
data verification services; benchmarking services for 
business management purposes; benchmarking of 
business practices; evaluation of business organiza-
tion practices in the nature of provision of bench-
marking and reference information relating to per-
formance, environmental, social welfare, ethical or 
safety standards for business purposes; management 
of product recalls; business project management 
services; provision of subscription services to com-
puter servers, databases, websites and software re-
sources; any of the aforesaid services provided on-
line from a computer database, information network 
and/or the Internet; compilation of financial informa-
tion; compilation of insurance information; advisory 
and/or consultancy services relating to the aforesaid 
services. 
 

36 – Financial services; financial inquiries, financial 
investigations; insurance services; maritime insuran-
ce services in the nature of marine and cargo risk 
and liability services; insurance inquiries, insurance 
investigations; analysis of financial information; 
analysis of insurance information; financial risk ma-
nagement advisory and consultancy services; finan-
cial analysis of taxation information; advisory ser-
vices relating to declaration, calculation and/or co-
llection of revenue; advisory services relating to dec-
laration, calculation and/or collection or import duty 
and/or customs revenue; analysis of financial and/or 

 
 #10  2018 05 25 

 
117 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

insurance information relating to shipment of goods; 
provision of financial and/or insurance reports; fi-
nancial analysis services related to analysing finan-
cial information and/or insurance information by 
compilation and/or use of statistical models; financi-
al analysis services related to analysing financial 
information and/or insurance information by compi-
lation and/or use of algorithms; any of the aforesaid 
services provided online from a computer database, 
information network and/or the Internet; advisory 
and/or consultancy services relating to the aforesaid 
services. 
 

37 – Maintenance and repair services in respect of 
oil and gas structures, marine structures, civil struc-
tures and buildings; maintenance and repair services 
in respect of oil and gas structures, marine structu-
res, civil structures and buildings provided via rope 
access for working at high elevation; cleaning and 
painting services; advisory and/or consulting servi-
ces relating to the aforesaid services.  
 

38 – Providing access to computer servers, databa-
ses, websites, content, software resources and por-
tals; leasing or renting or providing subscription-ba-
sed access to content, and portals; advisory and/or 
consulting services relating to the aforesaid services.  
 

41 – Training services; training advisory and 
consultancy services relating to obtaining regulatory 
or governmental qualifications; any of the aforesaid 
services provided online from a computer database, 
information network and/or the Internet; advisory 
and/or consulting services relating to the aforesaid 
services. 
 

42 – Technical testing services; quality testing servi-
ces; scientific testing services; environmental testing 
services; technical inspection services; quality ins-
pection services; environmental inspection services; 
certification services, namely the testing, analysis 
and evaluation of goods and services of others for 
the purposes of certification; technical evaluation 
services; quality evaluation services; scientific eva-
luation services; evaluation of product design or de-
velopment; evaluation services related to application 
of industrial standards; quantity and quality verifi-
cation services; verification of technical data; indus-
trial analysis services; technical analysis services; 
scientific analysis services; engineering analysis ser-
vices; technical validation services for product deve-
lopment purposes; validation services, namely revie-
wing and verifying third party quality assertions; 
non-destructive testing services; technical or scien-
tific testing, inspection, certification, evaluation, ve-
rification or analysis of goods including materials, 
consumer products, building products, building ma-
terials, reinforced concrete structures, engineering 
components, marine structures, marine components, 
piping, plumbing products, plumbing materials, ve-
hicles, engines, vehicle components, livestock, poul-

try, foods, beverages, medical equipment, medical 
products, pharmaceuticals; technological, scientific 
and industrial analysis and research services, namely 
testing, inspection, certification, evaluation, verifica-
tion or analysis services for commodities including 
natural resources, agricultural products and energy 
commodities; environmental testing, inspection, cer-
tification, evaluation, verification and analysis; elec-
tronic, electrical, physical, chemical, metallurgical, 
mechanical, ultrasonic, radiographic and optical tes-
ting, inspection, certification, verification, evaluation 
and analysis services relating to the application of 
industrial or commercial standards; testing, inspec-
tion, certification, verification, evaluation and ana-
lysis services all for compliance with regulatory, qu-
ality, quantity, consistency, performance, ethical or 
safety standards; laser scanning services for mapping 
and surveying purposes; laser scanning services for 
the production of 3D models of buildings, facilities, 
industrial plant and ships; quality and safety control 
testing and assessment services; auditing of quality 
control capability; calibration services; scientific and 
technological services; scientific laboratory services; 
medical research laboratory services; blood testing 
services for scientific or industrial research purpo-
ses; body fluid testing services for scientific or in-
dustrial research purposes; forensic science services 
for investigation purposes; industrial analysis servi-
ces; industrial and scientific research services; medi-
cal and pharmacological research services; corrosion 
testing services; technical services for corrosion mo-
delling and monitoring; mechanical integrity servi-
ces; pipeline integrity services; integrity monitoring 
services; stress testing of materials and products; 
conducting clinical trials and field trials; deve-
lopment of medical products; process and formu-
lation development of pharmaceutical, microbiologi-
cal, medical and veterinary preparations; design and 
development of medical devices; research relating to 
plant breeding; scientific study protocol develop-
ment; technological or engineering project manage-
ment services; environmental monitoring and hazard 
assessments; design services; safety design services; 
premises layout design services; surveying services; 
engineering services; preparing engineering analyses 
and reports; geological and geotechnical services; 
testing, inspection, evaluation, verification and ana-
lysis of business systems, management systems, qu-
ality management systems, environmental manage-
ment systems, manufacturing systems, methods and 
processes, including supply chain management all 
for compliance with regulatory, quality, quantity, 
consistency, performance, ethical or safety stan-
dards; provision of benchmarking and reference in-
formation relating to performance, environmental, 
engineering, social welfare or ethical safety or qua-
lity standards; provision of benchmarking and tech-
nical reference information relating to metocean, 
geophysical, geotechnical or geohazard data and in-
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formation; any of the aforesaid services provided 
online from a computer database, information net-
work and/or the Internet; computer services in the 
nature of Software as a Service (SaaS), namely hos-
ting computer software and software-utilising servi-
ces for access by, or use by, others; computer ser-
vices in the nature of Software as a Service (SaaS), 
namely the online (from websites or via the Internet) 
provision of software resources for use by others; 
leasing of computer software; computer software 
consultancy, research, advisory, planning and infor-
mation services; computer software design, writing, 
development, customization, installation, testing, up-
dating, repair and maintenance services; information 
and advisory services relating to computer software 
and the use and application thereof; product bench-
marking; advisory and consultancy services relating 
to all the aforesaid services. 
 

45 – Litigation support services; expert witness ser-
vices; document verification services being verifica-
tion of identification labelling and certificates requi-
red for trade; security and safety risk assessment ser-
vices; process safety and process hazards analysis 
related to workplace safety or product design and 
development; provision of safety information and 
advice; provision of security information and advice; 
provision of legal information and legal advice rela-
ting to laws and regulations in the field of quality, 
safety and performance; legal advice and consultan-
cy relating to obtaining regulatory or governmental 
approvals; auditing of supply chain security prac-
tices; inspection of workplaces for occupational 
health and safety purposes; project management ser-
vices, namely, consultancy services relating to health 
and safety; provision of benchmarking and reference 
information relating to workplace safety standards or 
supply chain safety standards; container scanning for 
security purposes; cargo scanning services for secu-
rity purposes; any of the aforesaid services provided 
online from a computer database, information net-
work and/or the Internet; advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2018 88264 A 
(800) 1305148 
(151) 2016 04 28 
(181) 2026 04 28 
(891) 2016 04 28 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 88442 A 
(800) 1307074 
(151) 2016 06 27 
(181) 2026 06 27 
(891) 2016 06 27 
(511) 05, 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 88875 A 
(800) 1311358 
(151) 2016 05 18 
(181) 2026 05 18 
(891) 2016 05 18 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 89246 A 
(800) 1316573 
(151) 2016 06 30 
(181) 2026 06 30 
(891) 2016 06 30 
(511) 02 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 89287 A 
(800) 1315638 
(151) 2016 02 22 
(181) 2026 02 22 
(891) 2016 02 22 
(511) 31 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 89552 A 
(800) 1319220 
(151) 2016 08 03 
(181) 2026 08 03 
(891) 2016 08 03 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 89748 A 
(800) 1320358 
(151) 2016 06 02 
(181) 2026 06 02 
(891) 2016 06 02 

 
 
 
 
 
 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90116 A 
(800) 1323767 
(151) 2016 09 08 
(181) 2026 09 08 
(891) 2016 09 08 
(511) 12, 37, 39, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90577 A 
(800) 1328500 
(151) 2016 06 23 
(181) 2026 06 23 
(891) 2016 06 23 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90819 A 
(800) 1330208 
(151) 2016 11 02 
(181) 2026 11 02 
(891) 2016 11 02 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90823 A 
(800) 1330561 
(151) 2016 10 14 
(181) 2026 10 14 
(891) 2016 10 14 
(511) 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90825 A 
(800) 1330575 
(151) 2016 11 22 
(181) 2026 11 22 
(891) 2016 11 22 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90859 A 
(800) 1311791 
(151) 2016 05 19 
(181) 2026 05 19 
(891) 2016 10 20 
(511) 35, 36, 37, 42, 45 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90861 A 
(800) 1330169 
(151) 2016 10 06 
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(181) 2026 10 06 
(891) 2016 10 06 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90886 A 
(800) 1331613 
(151) 2016 10 11 
(181) 2026 10 11 
(891) 2016 10 11 
(511) 09, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90921 A 
(800) 1330931 
(151) 2016 05 25 
(181) 2026 05 25 
(891) 2016 05 25 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 90955 A 
(800) 1331100 
(151) 2016 08 24 
(181) 2026 08 24 
(891) 2016 08 24 
(511) 07, 11, 35, 37 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91012 A 
(800) 1331719 
(151) 2016 12 20 
(181) 2026 12 20 
(891) 2016 12 20 
(511) 05, 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91017 A 
(800) 1331793 
(151) 2016 08 05 
(181) 2026 08 05 
(891) 2016 08 05 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91034 A 
(800) 1332303 
(151) 2016 03 24 
(181) 2026 03 24 
(891) 2016 03 24 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91059 A 
(800) 1332579 
(151) 2016 12 02 
(181) 2026 12 02 
(891) 2016 12 02 
(511) 16, 32, 40 
__________________________________________ 

(260) AM 2018 91060 A 
(800) 1332591 
(151) 2016 12 21 
(181) 2026 12 21 
(891) 2016 12 21 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91064 A 
(800) 1332603 
(151) 2016 07 14 
(181) 2026 07 14 
(891) 2016 07 14 
(511) 07, 09, 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91123 A 
(800) 1333021 
(151) 2016 12 06 
(181) 2026 12 06 
(891) 2016 12 06 
(511) 20 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91124 A 
(800) 1333027 
(151) 2016 11 10 
(181) 2026 11 10 
(891) 2016 11 10 
(511) 14, 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91134 A 
(800) 1333310 
(151) 2016 08 10 
(181) 2026 08 10 
(891) 2016 08 10 
(511) 07 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91135 A 
(800) 1333383 
(151) 2016 11 22 
(181) 2026 11 22 
(891) 2016 11 22 
(511) 38 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91144 A 
(800) 637252 
(151) 1995 02 13 
(181) 2005 02 13 
(891) 2017 02 16 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91145 A 
(800) 794039 
(151) 2002 12 18 
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(181) 2012 12 18 
(891) 2016 11 10 
(511) 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91156 A 
(800) 1333035 
(151) 2016 07 07 
(181) 2026 07 07 
(891) 2016 07 07 
(511) 04, 07, 09, 11, 12, 17, 39, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91203 A 
(800) 1334460 
(151) 2016 11 07 
(181) 2026 11 07 
(891) 2016 11 07 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91205 A 
(800) 1334462 
(151) 2016 12 09 
(181) 2026 12 09 
(891) 2016 12 09 
(511) 05, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91206 A 
(800) 1333576 
(151) 2016 03 16 
(181) 2026 03 16 
(891) 2016 03 16 
(511) 07, 37 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91207 A 
(800) 1334477 
(151) 2016 04 29 
(181) 2026 04 29 
(891) 2016 04 29 
(511) 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91208 A 
(800) 1333603 
(151) 2016 09 30 
(181) 2026 09 30 
(891) 2016 09 30 
(511) 19, 20 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91209 A 
(800) 413983 
(151) 1975 02 15 
(181) 1985 02 15 
(891) 2017 02 21 
(511) 07, 08, 17 
__________________________________________ 

(260) AM 2018 91210 A 
(800) 570393 
(151) 1991 04 19 
(181) 2001 04 19 
(891) 2016 11 10 
(511) 01 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91211 A 
(800) 1333608 
(151) 2016 12 21 
(181) 2026 12 21 
(891) 2016 12 21 
(511) 31 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91213 A 
(800) 583142 
(151) 1992 03 09 
(181) 2002 03 09 
(891) 2017 02 21 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91248 A 
(800) 1333829 
(151) 2016 12 05 
(181) 2026 12 05 
(891) 2016 12 05 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91254 A 
(800) 1334138 
(151) 2016 11 09 
(181) 2026 11 09 
(891) 2016 11 09 
(511) 01, 05, 09, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91255 A 
(800) 1333890 
(151) 2016 10 25 
(181) 2026 10 25 
(891) 2016 10 25 
(511) 03, 21, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91256 A 
(800) 1334155 
(151) 2016 12 01 
(181) 2026 12 01 
(891) 2016 12 01 
(511) 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91257 A 
(800) 1333943 
(151) 2016 09 08 
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(181) 2026 09 08 
(891) 2016 09 08 
(511) 09, 42, 45 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91258 A 
(800) 1333945 
(151) 2016 09 23 
(181) 2026 09 23 
(891) 2016 09 23 
(511) 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91259 A 
(800) 1334201  
(151) 2016 09 20 
(181) 2026 09 20 
(891) 2016 09 20 
(511) 05, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91261 A 
(800) 1246902 
(151) 2015 03 09 
(181) 2025 03 09 
(891) 2017 01 10 
(511) 09, 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91262 A 
(800) 1249106 
(151) 2014 12 31 
(181) 2024 12 31 
(891) 2017 02 17 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91263 A 
(800) 1288399 
(151) 2015 08 03 
(181) 2025 08 03 
(891) 2016 12 08 
(511) 07, 08, 11, 21 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91265 A 
(800) 1326915 
(151) 2016 09 27 
(181) 2026 09 27 
(891) 2017 01 02 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91267 A 
(800) 1334204 
(151) 2016 08 30 
(181) 2026 08 30 
(891) 2016 08 30 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 

(260) AM 2018 91268 A 
(800) 1334237 
(151) 2016 12 14 
(181) 2026 12 14 
(891) 2016 12 14 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91270 A 
(800) 1334297 
(151) 2016 08 26 
(181) 2026 08 26 
(891) 2016 08 26 
(511) 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91275 A 
(800) 1334353 
(151) 2016 08 16 
(181) 2026 08 16 
(891) 2016 08 16 
(511) 39 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91308 A 
(800) 1334957  
(151) 2016 05 30 
(181) 2026 05 30 
(891) 2016 05 30 
(511) 07, 09, 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91309 A 
(800) 1334648 
(151) 2016 05 04 
(181) 2026 05 04 
(891) 2016 05 04 
(511) 09, 16, 35, 38, 39, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91310 A 
(800) 1334970 
(151) 2016 12 19 
(181) 2026 12 19 
(891) 2016 12 19 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91311 A 
(800) 1334657 
(151) 2016 08 29 
(181) 2026 08 29 
(891) 2016 08 29 
(511) 36 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91314 A 
(800) 1335339 
(151) 2016 10 21 
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(181) 2026 10 21 
(891) 2016 10 21 
(511) 07 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91315 A 
(800) 1334696 
(151) 2016 11 02 
(181) 2026 11 02 
(891) 2016 11 02 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91316 A 
(800) 1334988 
(151) 2016 12 22 
(181) 2026 12 22 
(891) 2016 12 22 
(511) 36 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91317 A 
(800) 1334697 
(151) 2016 11 02 
(181) 2026 11 02 
(891) 2016 11 02 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91318 A 
(800) 1335351 
(151) 2016 09 09 
(181) 2026 09 09 
(891) 2016 09 09 
(511) 05, 31, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91319 A 
(800) 1334998 
(151) 2016 12 22 
(181) 2026 12 22 
(891) 2016 12 22 
(511) 36 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91320 A 
(800) 1335001 
(151) 2016 11 09 
(181) 2026 11 09 
(891) 2016 11 09 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91321 A 
(800) 1334728 
(151) 2016 10 07 
(181) 2026 10 07 
(891) 2016 10 07 
(511) 05, 10, 42, 44 
__________________________________________ 

(260) AM 2018 91322 A 
(800) 1335013 
(151) 2016 06 07 
(181) 2026 06 07 
(891) 2016 06 07 
(511) 32, 35, 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91323 A 
(800) 1335355 
(151) 2016 09 23 
(181) 2026 09 23 
(891) 2016 09 23 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91332 A 
(800) 1334786 
(151) 2016 12 08 
(181) 2026 12 08 
(891) 2016 12 08 
(511) 02 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91369 A 
(800) 1234417 
(151) 2014 09 30 
(181) 2024 09 30 
(891) 2016 10 28 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91370 A 
(800) 1169123 
(151) 2013 04 23 
(181) 2023 04 23 
(891) 2016 12 27 
(511) 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91371 A 
(800) 1250506 
(151) 2015 04 08 
(181) 2025 04 08 
(891) 2017 01 25 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91373 A 
(800) 1272389 
(151) 2015 07 17 
(181) 2025 07 17 
(891) 2016 12 12 
(511) 01, 05, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91374 A 
(800) 1318035 
(151) 2016 04 07 
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(181) 2026 04 07 
(891) 2016 12 14 
(511) 09, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91375 A 
(800) 1322479 
(151) 2016 08 23 
(181) 2026 08 23 
(891) 2017 01 16 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91418 A 
(800) 1336121 
(151) 2016 07 20 
(181) 2026 07 20 
(891) 2016 07 20 
(511) 04 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91419 A 
(800) 1335829 
(151) 2016 12 27 
(181) 2026 12 27 
(891) 2016 12 27 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91420 A 
(800) 1335485 
(151) 2016 09 22 
(181) 2026 09 22 
(891) 2016 09 22 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91421 A 
(800) 1335494 
(151) 2016 11 01 
(181) 2026 11 01 
(891) 2016 11 01 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91422 A 
(800) 1336147 
(151) 2016 09 27 
(181) 2026 09 27 
(891) 2016 09 27 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91424 A 
(800) 1335500 
(151) 2016 12 15 
(181) 2026 12 15 
(891) 2016 12 15 
(511) 33 
__________________________________________ 

(260) AM 2018 91425 A 
(800) 1336163 
(151) 2016 12 08 
(181) 2026 12 08 
(891) 2016 12 08 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91426 A 
(800) 1335919 
(151) 2016 09 27 
(181) 2026 09 27 
(891) 2016 09 27 
(511) 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91427 A 
(800) 1335502 
(151) 2016 07 28 
(181) 2026 07 28 
(891) 2016 07 28 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91428 A 
(800) 1335925 
(151) 2016 10 07 
(181) 2026 10 07 
(891) 2016 10 07 
(511) 16, 40 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91565 A 
(800) 1336453 
(151) 2016 06 28 
(181) 2026 06 28 
(891) 2016 06 28 
(511) 04 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91566 A 
(800) 1336486 
(151) 2017 01 11 
(181) 2027 01 11 
(891) 2017 01 11 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91568 A 
(800) 1336494 
(151) 2017 02 06 
(181) 2027 02 06 
(891) 2017 02 06 
(511) 03, 05, 41, 42, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91569 A 
(800) 1337123 
(151) 2016 06 23 
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(181) 2026 06 23 
(891) 2016 06 23 
(511) 01, 02, 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91570 A 
(800) 1336502 
(151) 2016 10 19 
(181) 2026 10 19 
(891) 2016 10 19 
(511) 05, 30, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91571 A 
(800) 1336514 
(151) 2016 12 09 
(181) 2026 12 09 
(891) 2016 12 09 
(511) 31 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91572 A 
(800) 1336515 
(151) 2016 12 09 
(181) 2026 12 09 
(891) 2016 12 09 
(511) 31 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91573 A 
(800) 1337149 
(151) 2016 11 21 
(181) 2026 11 21 
(891) 2016 11 21 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91575 A 
(800) 1336603 
(151) 2016 10 21 
(181) 2026 10 21 
(891) 2016 10 21 
(511) 09, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91580 A 
(800) 1336648 
(151) 2016 08 09 
(181) 2026 08 09 
(891) 2016 08 09 
(511) 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91581 A 
(800) 1336662 
(151) 2016 11 15 
(181) 2026 11 15 
(891) 2016 11 15 
(511) 05 
__________________________________________ 

(260) AM 2018 91583 A 
(800) 1337180 
(151) 2017 01 20 
(181) 2027 01 20 
(891) 2017 01 20 
(511) 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91585 A 
(800) 1337213 
(151) 2016 11 22 
(181) 2026 11 22 
(891) 2016 11 22 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91588 A 
(800) 1337215 
(151) 2016 11 30 
(181) 2026 11 30 
(891) 2016 11 30 
(511) 18, 24, 25, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91591 A 
(800) 1024170 
(151) 2009 04 15 
(181) 2019 04 15 
(891) 2016 10 05 
(511) 29, 30, 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91592 A 
(800) 1102064 
(151) 2011 11 17 
(181) 2021 11 17 
(891) 2016 11 14 
(511) 14, 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91594 A 
(800) 1102598 
(151) 2011 11 17 
(181) 2021 11 17 
(891) 2016 11 17 
(511) 14, 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91595 A 
(800) 1127697 
(151) 2012 05 11 
(181) 2022 05 11 
(891) 2017 03 01 
(511) 35, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91596 A 
(800) 1145800 
(151) 2012 12 06 
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(181) 2022 12 06 
(891) 2016 11 14 
(511) 14, 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91597 A 
(800) 1151442 
(151) 2013 02 04 
(181) 2023 02 04 
(891) 2017 03 30 
(511) 14, 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91603 A 
(800) 1336723 
(151) 2016 11 15 
(181) 2026 11 15 
(891) 2016 11 15 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91605 A 
(800) 1336741 
(151) 2016 11 18 
(181) 2026 11 18 
(891) 2016 11 18 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91606 A 
(800) 1336781 
(151) 2016 09 14 
(181) 2026 09 14 
(891) 2016 09 14 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91662 A 
(800) 1337521 
(151) 2016 12 27 
(181) 2026 12 27 
(891) 2016 12 27 
(511) 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91663 A 
(800) 1337522 
(151) 2016 10 27 
(181) 2026 10 27 
(891) 2016 10 27 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91755 A 
(800) 1338898 
(151) 2016 07 25 
(181) 2026 07 25 
(891) 2016 07 25 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 

(260) AM 2018 91756 A 
(800) 1338916 
(151) 2016 12 21 
(181) 2026 12 21 
(891) 2016 12 21 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91760 A 
(800) 1338945 
(151) 2016 12 20 
(181) 2026 12 20 
(891) 2016 12 20 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91762 A 
(800) 1338965 
(151) 2016 12 23 
(181) 2026 12 23 
(891) 2016 12 23 
(511) 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91764 A 
(800) 1339273 
(151) 2016 11 07 
(181) 2026 11 07 
(891) 2016 11 07 
(511) 25, 35, 40, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91882 A 
(800) 1340839 
(151) 2017 02 13 
(181) 2027 02 13 
(891) 2017 02 13 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91887 A 
(800) 1340845 
(151) 2017 02 20 
(181) 2027 02 20 
(891) 2017 02 20 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91890 A 
(800) 1339778 
(151) 2016 12 05 
(181) 2026 12 05 
(891) 2016 12 05 
(511) 10, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91891 A 
(800) 1340866 
(151) 2017 02 09 

 
 #10 2018 05 25 

 
127 



                           
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(181) 2027 02 09 
(891) 2017 02 09 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91924 A 
(800) 1223215 
(151) 2014 04 24 
(181) 2024 04 24 
(891) 2017 03 27 
(511) 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 91969 A 
(800) 1340550 
(151) 2016 12 20 
(181) 2026 12 20 
(891) 2016 12 20 
(511) 29, 30, 31, 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92059 A 
(800) 1341958 
(151) 2016 12 29 
(181) 2026 12 29 
(891) 2016 12 29 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92089 A 
(800) 1191223 
(151) 2013 11 13 
(181) 2023 11 13 
(891) 2016 12 05 
(511) 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92130 A 
(800) 1342608 
(151) 2016 10 05 
(181) 2026 10 05 
(891) 2016 10 05 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92137 A 
(800) 1342176 
(151) 2016 12 22 
(181) 2026 12 22 
(891) 2016 12 22 
(511) 33, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92151 A 
(800) 1343128 
(151) 2016 07 27 
(181) 2026 07 27 
(891) 2016 07 27 
(511) 09 
__________________________________________ 

(260) AM 2018 92172 A 
(800) 1174331 
(151) 2013 07 10 
(181) 2023 07 10 
(891) 2016 12 30 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92414 A 
(800) 1344792 
(151) 2016 11 10 
(181) 2026 11 10 
(891) 2016 11 10 
(511) 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92603 A 
(800) 1346522 
(151) 2016 10 25 
(181) 2026 10 25 
(891) 2016 10 25 
(511) 10, 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92610 A 
(800) 1346694 
(151) 2017 06 30 
(181) 2026 06 30 
(891) 2016 06 30 
(511) 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16,  

17, 18, 21, 25, 28, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92612 A 
(800) 1346695  
(151) 2016 06 30 
(181) 2026 06 30 
(891) 2016 06 30 
(511) 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16,  

17, 18, 21, 25, 28, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92613 A 
(800) 1346719 
(151) 2016 09 23 
(181) 2026 09 23 
(891) 2016 09 23 
(511) 28, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92615 A 
(800) 1346776  
(151) 2016 12 20 
(181) 2026 12 20 
(891) 2016 12 20 
(511) 35, 36, 37, 39, 41, 42 
__________________________________________ 
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(260) AM 2018 92618 A 
(800) 1346777 
(151) 2016 12 20 
(181) 2026 12 20 
(891) 2016 12 20 
(511) 35, 36, 37, 39, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92619 A 
(800) 1346787 
(151) 2017 01 26 
(181) 2027 01 26 
(891) 2017 01 26 
(511) 03, 29, 30, 32, 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92620 A 
(800) 1346863 
(151) 2017 03 10 
(181) 2027 03 10 
(891) 2017 03 10 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92621 A 
(800) 603480 
(151) 1993 05 19 
(181) 2023 05 19 
(891) 2017 03 22 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92623 A 
(800) 776568 
(151) 2002 02 13 
(181) 2022 02 13 
(891) 2017 01 18 
(511) 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92624 A 
(800) 1123941 
(151) 2012 05 31 
(181) 2022 05 31 
(891) 2017 02 21 
(511) 20, 24 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92625 A 
(800) 1222431 
(151) 2014 06 23 
(181) 2024 06 23 
(891) 2017 02 17 
(511) 20, 24, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92626 A 
(800) 1125638 
(151) 2012 03 28 
(181) 2022 03 28 

(891) 2017 02 08 
(511) 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92627 A 
(800) 1234742 
(151) 2014 12 15 
(181) 2024 12 15 
(891) 2017 05 09 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92628 A 
(800) 1237868 
(151) 2014 05 22 
(181) 2024 05 22 
(891) 2017 02 09 
(511) 03, 07, 08 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2018 92629 A 
(800) 1284600 
(151) 2015 08 13 
(181) 2025 08 13 
(891) 2016 06 21 
(511) 30, 41 
__________________________________________ 
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gamogonebebi 
 

პატენტის მოქმედების აღდგენა 
 
 

(21) AP 2008 10623 
(11) P 2009 4815 B  
(73) ნინო ქურდაძე 
(54) სასუნთქი გზების დაავადებების სამკურნალო მცენარეული ნაკრები და ფარმაცევტული 

ფორმები მის საფუძველზე 
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 04 07 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2018 05 25 

___________________________________ 

 
პატენტის გაუქმება  

 
(21) AP 2009 11601 
(11) P 2011 5274 B  
(73) თენგიზ გელაშვილი 
(54)  მცირეკლინკერიანი ცემენტი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2017 12 14 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2018 12 14-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2009 11965 
(11) P 2013 5912 B  
 (73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ.  ს.პ.ა. 
(54) 1 ბენზილ 3 ჰიდროქსიმეთილინდაზოლის  ახალი წარმოებულები და მათი გამოყენება 

MCP 1 ის, CX3CR1 ის და p 40 ის ექსპრესიაზე დაფუძნებულ დაავადებათა სამკურნალოდ  
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 05-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2009 11966 
(11) P 2013 5913 B  
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ.  ს.პ.ა. 
(54) 1 ბენზილ 3 ჰიდროქსიმეთილინდაზოლის  წარმოებულები და მათი გამოყენება  

MCP 1 ის, CX3CR1 ის ექსპრესიაზე დაფუძნებულ დაავადებათა სამკურნალოდ  
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 06 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 06-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2009 11969 
(11) P 2013 5845 B  
(73) ტაკედა ფარმასეუტიკალ კომპანი ლიმიტიდ 
(54) ორალურად დაშლისუნარიანი მყარი შემადგენლობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 10 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 10-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2009 11992 
(11) P 2012 5666 B  
(73) მერკ შარპ & დოუმ კორპ. 
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(54) ჰიდროქსიმეთილ პიროლიდინები,  როგორც ბეტა 3 ადრენერგული რეცეპტორის  
აგონისტები 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 04 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 04 02-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2011 12157 
(11) P 2012 5722 B  
(73) ლევან ლორთქიფანიძე;  

ნიკოლოზ ჯალაბაძე;  
ოთარ წეროძე;  
არჩილ მიქელაძე;  
გივი შარაშენიძე  

(54) ტიტანის კარბიდის ფუძეზე შეცხობით მიღებული სალი შენადნობი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 29 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 29-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2011 12166 
(11) P 2013 5954 B  
(73) გიორგი ბერძენაშვილი;  

კოტე ხაზალია;  
თემურ გველესიანი;  
ზაურ ციხელაშვილი 

(54) ნაპირდამცავი ნაგებობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 04 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 04 01-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2010 12368 
(11) P 2014 6093 B  
(73) შელლ ინტერნეშნლ რისერჩ  მაატსხაპიი ბ.ვ. 
(54) დანადგარი ზღვის ფსკერზე განლაგებული ჰიდრატების სასაქონლო ნახშირწყალ- 

ბადიან ნაერთად   გარდასაქმნელად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 12 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 02 12-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2010 12393 
(11) P 2014 6211 B  
(73) ე.ი. დიუ პონ დე ნემურ ენდ კომპანი  
(54) ფუნგიციდური პირაზოლები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 03 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 03-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2010 12397 
(11) P 2014 6033 B  
(73) ნოვარტის აგ 
(54) N (ჰეტერო)არილ,  2(ჰეტერო)არილ  ჩანაცვლებული აცეტამიდების გამოყენება WNT  

სიგნალის მოდულატორებად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 01-მდე 

___________________________________ 
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(21) AP 2010 12441 
(11) P 2015 6360 B  
(73) პიერ ფაბრ დერმო კოსმეტიკ 
(54) რეზორცინის  სულფურირებული წარმოებულები, მათი დამზადება და გამოყენება  

კოსმეტიკაში 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 04 08 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 04 08-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2010 12448 
(11) P 2013 5863 B  
(73) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ გმბჰ 
(54) ჩანაცვლებული პიპერიდინები CCR3   ანტაგონისტების სახით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 04 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 04 01-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2012 12551 
(11) P 2014 6175 B  
(73) ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
(54) ოქსიდური  კერამიკული მასალების მყარსხეულოვანი სინთეზის ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 01 27 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 01 27-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2012 12581 
(11) P 2013 5895 B  
(73) ცისანა სულაქველიძე;  

ალექსანდრე სხირტლაძე;  
ეთერ ქემერტელიძე 

(54) დიგიტონინის მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 20 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 02 20-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2012 12608 
(11) P 2013 5865 B  
(73) გიორგი თედორაძე;  

გიორგი თოფაძე;  
ზურაბ კოსტავა;  
ირაკლი თოფაძე ;  
გიორგი თოფაძე 

(54) ნატურალური არომატიზატორის მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 01-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2010 12760 
(11) P 2014 6042 B  
(73) ნოვარტის აგ 
(54) ჩანაცვლებული იზოქინოლინონები და ქინაზოლინონები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2017 12 21 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2018 12 21-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2010 12768 
(11) P 2014 6082 B  
(73) ნოვარტის აგ 
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(54) WNT სასიგნალო გზის მოდულირების კომპოზიციები და ხერხები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 01-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2010 12809 
(11) P 2015 6244 B  
(73) პოლიქემ ს.ა. 
(54) 8 ჰიდროქსიქინოლინ 7 კარბოქსამიდის ახალი მესამეული წარმოებულები და მათი 

გამოყენება  
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2017 12 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2018 12 28-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2010 12810 
(11) P 2015 6301 B  
(73) პოლიქემ ს.ა. 
(54) 8 ჰიდროქსიქინოლინ 7 კარბოქსამიდის მეორეული წარმოებულების გამოყენება  

სოკოების საწინააღმდეგო აგენტების სახით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2017 12 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2018 12 28-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2010 12811 
(11) P 2015 6269 B  
(73) პოლიქემ ს.ა. 
(54) 8 ჰიდროქსიქინოლინ 7 კარბოქსამიდის ახალი მეორეული წარმოებულები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2017 12 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2018 12 28-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2011 12845 
(11) P 2016 6441 B  
(73) ტაკედა  ფარმასიუტიკალ კომპანი ლიმიტიდ 
(54) ნაერთები კიბოს საწინააღმდეგო აგენტით გამოწვეული პერიფერიული ნერვული  

დარღვევის სუპრესიისათვის 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 01 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 01 26-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2011 12850 
(11) P 2017 6635 B  
(73) ჯეოქს ს.პ.ა. 
(54) ფეხსაცმელი წყალგაუმტარი და ორთქლგამტარი ზედითა და ლანჩით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 01 24 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 01 24-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2010 12853 
(11) P 2014 6193 B  
(73) ობშესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტსტვენნოსტიუ „კორპორაცია“ სტროი ინვესტ პროექტ მ“ 
(54) სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარისა და კოორდინატების  

განსაზღვრის ხერხი მათი შემდგომი იდენტიფიკაციით და საგზაო მოძრაობის წესების  
დარღვევების ავტომატური რეგისტრაციით და მოწყობილობა მისი განხორციელები- 
სათვის 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 08 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 02 08-მდე 

___________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 2011 12888 
(11) P 2013 5997 B  
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ.  ს.პ.ა. 
(54) ტრიციკლური ინდაზოლური ნაერთი, მისი მიღების ხერხი და მისი შემცველი  

ფარმაცევტული კომპოზიცია 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 04-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2011 12890 
(11) P 2014 6203 B  
(73) პრისტეკ აგ 
(54) სითხის, კერძოდ, ნავთობპროდუქტების დამუშავების ხერხი  
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 04 14 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 04 14-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2012 12911 
(11) P 2014 6118 B  
(73) თამთა კიკვაძე;  

ლია ჟღენტი 
(54) ნიადაგის ზედაპირიდან თხილის ამკრები მოწყობილობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2017 12 06 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2018 12 06-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2012 13034 
(11) P 2014 6090 B  
(73) გიორგი ნიკოლაესკუ 
(54) სატელეფონო საინფორმაციო გამოძახებების შესრულების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 01 17 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 01 17-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2012 13184 
(11) P 2015 6351 B  
(73) პფაიზერ ინკ. 
(54) გლუკაგონის რეცეპტორის მოდულატორი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 01 25 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 01 25-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2012 13211 
(11) P 2015 6333 B  
(73) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ გმბჰ 
(54) (1,2,4) ტრიაზოლო [4,3 A] ქინოქსალინის წარმოებულები როგორც ფოსფოდიესთერაზის  

ინჰიბიტორები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 01 31 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 01 31-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2012 13215 
(11) P 2015 6370 B  
(73) პფაიზერ ინკ. 
(54) ფთორ პირიდინონის წარმოებულები ანტიბაქტერიული აგენტების სახით გამოსაყენებლად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 02 22-მდე 

___________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 2012 13233 
(11) P 2015 6264 B  
(73) პოლიქემ ს.ა. 
(54) ნიფურატელის გამოყენება Clostridium -ის სახეობებით გამოწვეული ინფექციების  

სამკურნალოდ 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 01 19 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 01 19-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2012 13238 
(11) P 2015 6318 B  
(73) ლუპინ ლიმიტიდ 
(54) ჰეტეროარილის წარმოებულები როგორც Alpha7 nACHR მოდულატორები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 02 22-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2012 13272 
(11) P 2016 6568 B  
(73) პალუპა მედიკალ ლტდ 
(54) ნევროლოგიური დარღვევების სამკურნალო კომპოზიციები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 28-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2013 13327 
(11) P 2015 6354 B  
(73) მალხაზ სანიკიძე;  

რუსუდან ბოკერია;  
პაატა გიორგაძე;  
გიორგი ლაპიაშვილი;  
ზაურ ციხელაშვილი 

(54) ჩარეცხილი ფეკალური მასების შესაგროვებელი და გადასამუშავებელი მოწყობილობა  
სამგზავრო  ვაგონებისათვის 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2017 12 17 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2018 12 17-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2013 13535 
(11) P 2016 6438 B  
(73) ნოვარტის აგ 
(54) იმიდაზოპიროლიდინონის ნაერთები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 01 25 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 01 25-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2013 13578 
(11) P 2018 6824 B  
(73) სანტენ სას 
(54) ზეთის დისპერსია, მისი მიღების ხერხი, შეფუთვა და ბორმჟავას გამოყენება ზეთის  

დისპერსიის კონსერვაციის სტიმულატორის სახით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 02 22-მდე 

___________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 2013 13587 
(11) P 2017 6799 B  
(73) ვიტა ფარმასიუტიკალზ ინკ.  

ბორინგერ ინგელჰეიმ ინტერნეიშენალ გმბჰ 
(54) ბეტა სეკრეტაზას ინჰიბიტორები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 04-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2013 13646 
(11) P 2016 6582 B  
(73) ვლადიმერ ვლადიმერის ძე ხარლამპოვი 
(54) ტაქტიკური იარაღის ღვედი "ДОЛГ М3" 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 12 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 02 12-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2015 13719 
(11) P 2016 6562 B  
(73) ხატია ხვადაგიანი;  

სოფიო გაჩეჩილაძე;  
ნიკოლოზ ფხაკაძე;  
გიორგი ფხაკაძე;  
ელიზა ფრუიძე;  
მარია სილაგაძე 

(54) ცელიაკიით დაავადებულთათვის მაღალი ბიოლოგიური ღირებულების უგლუტენო  
პურის მომზადების ხერხი 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 02 05-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2015 13735 
(11) P 2016 6469 B  
(73) ირაკლი ქაშაკაშვილი;  

ირაკლი ჟორდანია;  
გურამ ქაშაკაშვილი 

(54) ერთი აგრეგატით ფოლადის გამოდნობის ხერხი და აგრეგატი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 20 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 02 20-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2015 13742 
(11) P 2016 6491 B  
(73) სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი 
(54) კომბინირებული აგრეგატი ჩაის პლანტაციების აღდგენისათვის 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 24 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 02 24-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2015 13743 
(11) P 2016 6492 B  
(73) სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი 
(54) ხეხილის ნაყოფის ასაღები მანქანა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 24 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 02 24 

___________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 2015 13750 
(11) P 2016 6541 B  
(73) სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიის და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი  
(54) ფხვნილოვანი ეგზოთერმული კაზმებიდან არაორგანული მასალების ნაკეთობების  

მიღების  ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 04-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2015 13770 
(11) P 2017 6665 B  
(73) ილია გელაშვილი 
(54) ცალკე მოსახსნელი მოწყობილობის სახით შესრულებული PROM მეხსიერება 
პატენტი გაუქმების თარიღი:  2018 03 25 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 25-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2015 13777 
(11) P 2017 6738 B  
(73) ანზორ საკანდელიძე;  

ფრიდონ გუნცაძე;  
სერგო ჯორბენაძე; 
მალხაზ ცისკარიშვილი 

(54) ნავსადგური ღელვის დროს მცურავი საშუალების ავტომატურად მაფიქსირებელი სისტემით 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 03 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 30-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2015 13778 
(11) P 2016 6564 B  
(73) პეტრე ბადალოვი;  

თამაზ შიოშვილი  
(54) გადასანერგი თავისუფალი თმის ფესვებისთვის კანზე ბუდეების შესაქმნელი მოწყობილობა 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 03 31 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 31-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2015 13781 
(11) P 2017 6645 B  
(73) ვლადიმერ  ლოლაძე;  

გოგუცა სულთანიშვილი;  
ვახტანგ ლოლაძე;  
მარინა ჯავახიშვილი  

(54) მრავალშრიანი ბეტონის ნაკეთობის დამზადების ხერხი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 04 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 04-01-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2015 13790 
(11) P 2016 6596 B  
(73) სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 
(54) ჩაის ბუჩქის სასხლავ-დამქუცმაცებელი აგრეგატი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 04 14 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 04 14-მდე 

___________________________________ 
 
 

                                                      
 

 #10  2018 05 25 
 

137 



                                                    
 
 

oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 2013 13836 
(11) P 2017 6646 B  
(73) ანარ ტელმან ოღლი ნიზამოვი;  

აკპერ ალინაზარ ოღლი ალიევი;  
ენვერ ისა ოღლი ისაევი;  
აკიფ ასკერ ოღლი ასკეროვი;  
ტელმან ინაიატ ოღლი ნიზამოვი;  
აბდოლბარი რეზა ოღლი გოზალი;  
არიფ მირჯალალ ოღლი ფაშაევი 

(54) ჩაის ფერმენტაციის ხერხი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 03 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 01-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2012 13889 
(11) P 2017 6633 B  
(73) პოლიქემ ს.ა. 
(54) პიდოტიმოდის გამოყენება ფსორიოზის სამკურნალოდ 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2017 12 19 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2018 12 19-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2014 13917 
(11) P 2017 6638 B  
(73) ნოვარტის აგ 
(54) ბენზოთიოფენური წარმოებულები და მათი კომპოზიციები, როგორც ესტროგენის  

რეცეპტორის შერჩევითი დეგრადერები 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 02 12 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 02 12-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2014 13933 
(11) P 2017 6692 B  
(73) ნოვარტის აგ 
(54) ბიარილამიდური ნაერთები,როგორც კინაზას ინჰიბიტორები 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 03 13 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 13-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2014 13934 
(11) P 2017 6699 B  
(73) ნოვარტის აგ 
(54) 3-პირიმიდინ-4-ილ-ოქსაზოლიდინ-2-ონები, როგორც მუტანტ  IDH-ის ინჰიბიტორები 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 03 12 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 12-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2014 13959 
(11) P 2017 6780 B  
(73) ბოერინგერ ინგელჰაიმ ინტერნაციონალ გმბჰ 
(54) კათეპსინ C ჩანაცვლებული 2-აზა-ბიციკლო[2.2.1] ჰეპტან-3-კარბოქსილ მჟავა (ბენზილ- 

ციანო-მეთილ)-ამიდების ინჰიბიტორები  
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 03 12 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 12-მდე 

___________________________________ 
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(21) AP 2013 13967 
(11) P 2017 6626 B  
(73) პოლიქემ ს.ა. 
(54) (S) ნიფურატელის მიღების ხერხი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 03 13 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 13-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2013 13982 
(11) P 2017 6683 B  
(73) პოლიქემ ს.ა. 
(54) პიდოტიმოდის გამოყენება ნაწლავის ანთებითი დაავადებების სამკურნალოდ 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 04 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 04 05-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2013 13983 
(11) P 2017 6684 B  
(73) პოლიქემ ს.ა. 
(54) პიდოტიმოდის გამოყენება გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომის სამკურნალოდ 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 04 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 04 05-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2015 14017 
(11) P 2017 6700 B  
(73) ნუგზარ დოლიძე;  

ამირან ბიბილაშვილი 
(54) ნახევარგამტარ-დიელექტრიკის გამყოფ საზღვარზე ენერგეტიკული დონის განსაზღვრის  

ხერხი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2017 12 23 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2018 12 23-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2015 14026 
(11) P 2017 6676 B  
(73) შალვა კიკაბიძე;  

ლევან ბერიაშვილი;  
ირაკლი სულაძე;  
თამარ ტყეშელაშვილი;  
ვახტანგ თედიაშვილი;  
ჯემალ შენგელია 

(54) Mn2+იონებისაგან წყლის გამწმენდი მფილტრავი მასალის მიღების ხერხი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2017 12 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2018 12 28-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2016 14105 
(11) P 2017 6713 B  
(73) გიორგი ლოლაძე;  
ირმა ღარიბაშვილი;  
შალვა დოლიძე;  
ვახტანგ ლოლაძე;  
ვლადიმერ  ლოლაძე 
(54) ლამიან,  მცურავ და წყალნაჯერ ქვიშოვან გრუნტებში მონოლითური კედლის დაბეტონების  

ხერხი  მეთოდით `ედელი გრუნტში~ 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 03 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 30-მდე 

___________________________________ 
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(21) AP 2015 14236 
(11) P 2017 6795 B  
(73) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს 
(54) ჰექსაჰიდროფუროპიროლები, როგორც PDE1 ინჰიბიტორები 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 02 06 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 02 06-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2003 6780 
(11) P 2005 3533 B  
(73) ვაჟა  კვალიაშვილი;  

ლამარა  აივაზოვი;  
რევაზ თოროზაშვილი 

(54) ვაშლის ალკოჰოლიანი სასმელის მასალისა და ვაშლის შემაგრებული ალკოჰოლიანი  
სასმელის მასალის წარმოების ხერხი 

პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 01 21 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 01 21-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2004 8039 
(11) P 2005 3469 B  
(73) შპს ,,ჯორჯიან მანგანეზი~ 
(54) მანგანუმის ჟანგეულ-კარბონატული მადნის გამდიდრების ხერხი 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 04 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 04 02-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2004 9290 
(11) P 2010 4909 B  
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი კორპორეიშენ 
(54) ხერხი და მოწყობილობა მომსახურების დამოუკიდებლად და ეფექტურად მისაწოდებლად  

მრავალი რადიოინტერფეისისა და ქსელური ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობის  
შესაძლებლობის მქონე უსადენო მოწყობილობაზე 

პატენტი გაუქმების თარიღი: 2017 12 13 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2018 12 13-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2005 9574 
(11) P 2010 5121 B  
(73) ინტელ კორპორეიშენ 
(54) ხერხი და მოწყობილობა უსადენო მიმღებ/გადამცემ მოწყობილობაში სატრანსპორტო 

ფორმატის კომბინაციის შესარჩევად 
პატენტი გაუქმების თარიღი:  2018 01 07 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 01 07-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2004 9643 
(11) P 2008 4579 B  
(73) მდჰ ჰოლოგრამ ს.ა. 
(54) საპროექციო მოწყობილობა და ხერხი ილუზორული ეფექტის შესაქმნელად 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 04 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 04 01-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2003 9656 
(11) P 2010 4888 B  
(73) ოტსუკა ფარმასეუტიკალ კო., ლტდ.  
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(54) კარბოსტირილის წარმოებულების და სეროტონინის განმეორებითი შთანთქმის  
ინჰიბიტორების გამოყენება დეპრესიული დარღვევების სამკურენალოდ 

პატენტი გაუქმების თარიღი: 2017 12 25 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2018 12 25-მდე 

___________________________________ 
(21) AP 2005 9657 
(11) P 2008 4530 B  
(73) ფაიზერ პროდაქტს ინკ. 
(54) ალიფატური დინიტრილების სტერეოსელექციური ბიოგარდაქმნა ციანო კარბონმჟავებად 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 04 01 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 201904 01-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2006 9768 
(11) P 2012 5412 B  
(73) რამზან გოიტემიროვი 
(54) შიგაწვის ძრავა 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2017 12 15 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2018 12 15-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2007 9864 
(11) P 2008 4354 B  
(73) პაატა გიორგაძე;  

შოთა ციხელაშვილი;  
გიორგი მიქაძე;  
იოსებ ციხელაშვილი;  
დარეჯან გარუჩავა;  
ზაურ ციხელაშვილი 

(54) მცურავი ნაპირდამცავი მოწყობილობა 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 02 13 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 02 13-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2007 9923 
(11) P 2009 4716 B  
(73) ნუგზარ აბჟანდაძე 
(54) ფერადმუსიკალური შადრევნის მართვის მოწყობილობა 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018 03 12 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 12-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2007 9957 
(11) P 2015 6299 B  
(73) თამაზ შიოშვილი  
(54) ქარის ძრავის როტორი და ქარის ენერგიის მიმღები მოწყობილობა 
პატენტი გაუქმების თარიღი: 2018-04-02 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 04 02-მდე 

___________________________________ 
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პატენტმფლობელის მისამართის ცვლილება 
 
 
(21) AP 2013 13596 
(11) P 2017 6774 B  
(54) ჰეტეროციკლილის ნაერთები 
პატენტმფლობელი და ახალი მისამართი:  ლუპინ ლიმიტედ (IN)  
კალპატარუ ინსპაიე, 3 ფლორ, ოფ ვესტერნ ექსპრესს ჰაიუეი, სანტაკრუზ (ისთ), მუმბაი 400 055, სტეიტ 
ოფ მაჰარაშთრა, ინდოეთი, ინდოეთი (IN) 
პატენტმფლობელი და ყოფილი მისამართი:  ლუპინ ლიმიტედ (IN)  
159 CST როუდ, კალინა, სანტაკრუზ (ისთ), სთეით ოვ მაჰარაშთრა, მუმბაი 400 098, ინდოეთი (IN) 
რეესტრში შეტანის თარიღი: 2018 05 10 

___________________________________ 
 
 
 
 
 

sasargeblo modeli 
 

პატენტის გაუქმება 
 
(21) AU 2009 11608 
(11) U 2011 1657 Y  
(11) U 2011 1657 Y  
(73) შპს „ავერსი-რაციონალი“ 
(54) მაგიტრონის ტაბლეტი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2017 12 17 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2018 12 17-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2011 12158 
(11) U 2012 1744 Y  
(73) ვაშხი ჟვანია;  

პარმენ მარგველაშვილი;  
გიორგი  ბენდელავა 

(54) ჩაის იოდით გამდიდრების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 29 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 29-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2011 12167 
(11) U 2012 1738 Y  
(73) გიორგი ბერძენაშვილი;  

კოტე ხაზალია;  
თემურ გველესიანი;  
ზაურ ციხელაშვილი 

(54) სამეურნეო საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გასაწმენდი მოწყობილობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 04 01 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 04 01-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2011 12317 
(11) U 2013 1760 Y  
(73) ქეთევან იმედაშვილი 
(54) ვაზის ნარჩენი პროდუქციისგან სასარგებლო ხსნარის მიღების ხერხი 
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პატენტის გაუქმების თარიღი: 2017 07 25 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2018 07 25-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2012 12565 
(11) U 2013 1766 Y  
(73) საბა მამუკაშვილი  
(54) ქოლგა მზის ენერგიის გარდამქმნელი მოწყობილობით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 07 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 02 07-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2012 12591 
(11) U 2013 1776 Y  
(73) ლამზირა რურუა;  

თეა კაჭარავა;  
ზაურ კაჭარავა 

(54) მექანიზებული ავტოსადგომი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 23 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 02 23-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2012 12917       
(11) U 2013 1778 Y  
(73) შპს "ავერსი-რაციონალი" 
(54) კომბინირებული ანტიანემიური საშუალების  კაფსულა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2017 12 07 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2018 12 07-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2012 12920 
(11) U 2015 1864 Y  
(73) გურამ აბაშიძე;  

ლერი ქურდაძე;  
ნიკოლოზ ჩიხრაძე 

(54) სითბური ნეიტრონების მშთანთქმელი კომპოზიტი  
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2017 12 11 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2018 12 11-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2013 12969 
(11) U 2014 1812 Y  
(73) ეთერ ქემერტელიძე;  

მერი ალანია  
(54) რობინინის მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 01 17 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 01 17-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2013 13058 
(11) U 2015 1870 Y  
(73) ნატა გოგოხია;  

ნანი მიქავა;  
ჟორა გაბრიჭიძე 

(54) ქვევრის მექანიკური დამზადების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 04 16 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 04 16 მდე 

___________________________________ 
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(21) AU 2013 13340 
(11) U 2014 1835 Y  
(73) ანზორ ბერძენიშვილი;  

მიხეილ ზვიადაძე 
(54) სეგნეტოელექტრული თბური ტუმბო 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2017 12 25 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2018 12 25-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2014 13380 
(11) U 2015 1871 Y  
(73) მანანა ბუზარიაშვილი;  

ბადრი არზიანი;  
მირანდა ხაჩიძე;  
მარიამ ჩხაიძე;  
მზია ციცაგი;  
ქეთევან ებრალიძე 

(54) კვერცეტინის მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 06 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 02 06-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2014 13416 
(11) U 2015 1858 Y  
(73) გია შაინიძე;  

მამუკა ცინაძე 
(54) ექვსკუთხა უჯრედიანი მავთულის ბადის საწნავი მოწყობილობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 11 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 11-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2014 13417 
(11) U 2015 1874 Y  
(73) მამუკა ცინაძე 
(54) მავთულების ურთიერთგადასაგრეხი სამარჯვი მათგან ბადისებრი პანელების წვნისათვის 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 11 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 11-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2014 13428 
(11) U 2015 1860 Y  
(73) დათო ქარაზანიშვილი;  

ნათია ქარაზანიშვილი;  
ლია კვარაცხელია  

(54) საპროფილაქტიკო პურის წარმოების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 27 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 27-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2014 13429 
(11) U 2015 1861 Y  
(73) დათო ქარაზანიშვილი;  

ნათია ქარაზანიშვილი;  
ლია კვარაცხელია  

(54) საპროფილაქტიკო არაჟნის წარმოების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 27 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 27-მდე 

___________________________________ 
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(21) AU 2014 13430 
(11) U 2014 1841 Y  
(73) შპს ტეისტ ბრეიკი 
(54) მუყაოს კოლოფის შლილი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 27 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 27 მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2015 13693 
(11) U 2016 1907 Y  
(73) ნანა ინწკირველი;  

აკაკი ჩხაიძე;  
ჯონი გიგინეიშვილი 

(54) სარკინიგზო ტრანსპორტის კომპოზიციური სამუხრუჭე ხუნდი 
პატენტი გაუქმების თარიღი:  2018 01 06 
მოდელის მოქმედების შესაძლებელია: 2019 01 06-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2015 13726 
(11) U 2016 1910 Y  
(73) ლევან ლორთქიფანიძე;  

ოთარ წეროძე;  
გივი შარაშენიძე;  
ნიკოლოზ ჯალაბაძე 

(54) ტიტანის დიბორიდის და ტიტანის კარბიდის ფუძეზე შეცხობით მიღებული სალი შენადნობი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 06 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 02 06-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2015 13762 
(11) U 2015 1880 Y  
(73) სოფო კოლომიკოვი;  

ნაირა ჯოხარიძე;  
ზურაბ ჯოხარიძე  

(54) თერმო - ჰიგრომეტრი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 12 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 12-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2015 13763 
(11) U 2016 1889 Y  
(73) სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;  

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;  
ვერა მაისურაძე;  
მარინე ნადირაშვილი;  
მურად ტყემალაძე;  
იოსებ გეჯაძე;  
გურამ  ნადარეიშვილი;  
ელენა შაფაქიძე 

(54) პუცოლანური პორტლანდცემენტის შემადგენლობა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 13 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 13-მდე 

___________________________________ 
(21) AU 2015 13773 
(11) U 2016 1900 Y  
(73) დალი ძანაშვილი;  

თემურ  ჩახუნაშვილი;  
თეიმურაზ როყვა 
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(54) წყლით გაცივებადი ანოდი წვრილდისპერსული ელექტროლიზური მანგანუმის  დიოქსიდის  
მისაღებად 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 27 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 27-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2015 13782 
(11) U 2016 1888 Y  
(73) ოთარ შენგელია;  

ნოდარ ხოდელი;  
ზურაბ ჩხაიძე 

(54)  ხელოვნური სისხლმიმოქცევის აპარატი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 04 03 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 04 03-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2015 13799 
(11) U 2016 1897 Y  
(73) ნათელა ანანიაშვილი 
(54) ელექტროლიტი ალუმინისა და მისი შენადნობების მონიკელებისათვის 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 04 16 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 04 16-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2016 14041 
(11) U 2017 1938 Y  
(73) გიორგი მამისაშვილი 
(54) საწვავის მრავალფუნქციური დანამატი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 01 21 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 01 21-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2016 14069 
(11) U 2017 1928 Y  
(73) სსიპ ინსტიტუტი "ოპტიკა" 
(54) ჰოლოგრაფიული კოლიმატორული სამიზნე 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 02 25 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 02 25-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AU 2016 14084 
(11) U 2017 1935 Y  
(73) ლია ქისიშვილი 
(54) დისკური ფრეზი კიის ნაწილების დასამზადებლად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 03 07 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2019 03 07-მდე 

___________________________________ 
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(111) M 1998 8749 R2 
(156) 1998 03 27 
(186) 2028 03 27 
(732) ინტერნაციონალერ ფერაინ ფიურ  

ბიოლოგიშ-დინამიშერ ლანდვირტშაფტ 
ალერსჰაიმი, შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9410 R2 
(156) 1998 05 25 
(186) 2028 05 25 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125-127, 12489 ბერლინი, 
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9415 R2 
(156) 1998 05 25 
(186) 2028 05 25 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9416 R2 
(156) 1998 05 25 
(186) 2028 05 25 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10395 R2 
(156) 1998 08 20 
(186) 2028 08 20 
(732) კაპიტოლ რეკორდზ ლლკ 

2220 კოლორადო ავენიუ, სანტა-მონიკა,  
კალიფორნია 90404, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10498 R2 
(156) 1998 08 26 
(186) 2028 08 26 
(732) კაპიტოლ რეკორდზ ლლკ 

2220 კოლორადო ავენიუ, სანტა-მონიკა,  
კალიფორნია 90404, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10499 R2 
(156) 1998 08 26 
(186) 2028 08 26 

 
 
 
 
 
 
(732) კაპიტოლ რეკორდზ ლლკ 

2220 კოლორადო ავენიუ, სანტა-მონიკა,  
კალიფორნია 90404, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10828 R2 
(156) 1998 09 15 
(186) 2028 09 15 
(732) როშ დიაგნოსტიკს გმბჰ 

სანდჰოფერ შტრასე 116, 68305 მანჰაიმი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10829 R2 
(156) 1998 09 15 
(186) 2028 09 15 
(732) როშ დიაგნოსტიკს გმბჰ 

სანდჰოფერ შტრასე 116, 68305 მანჰაიმი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10830 R2 
(156) 1998 09 15 
(186) 2028 09 15 
(732) როშ დიაგნოსტიკს გმბჰ 

სანდჰოფერ შტრასე 116, 68305 მანჰაიმი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10831 R2 
(156) 1998 09 15 
(186) 2028 09 15 
(732) როშ დიაგნოსტიკს გმბჰ 

სანდჰოფერ შტრასე 116, 68305 მანჰაიმი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9236 R2 
(156) 1998 05 06 
(186) 2028 05 06 
(732) სონი კაბუშიკი კაიშა (აგრეთვე მოვაჭრე,  

როგორც სონი კორპორეიშენ) 
1-7-1 კონან, მინატო-კუ, ტოკიო, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9706 R2 
(156) 1998 06 11 
(186) 2028 06 11 
(732) კოუტინგზ ფორიგნ იპ კო. ლლკ  

კ/ო ზე კორპორეიშენ ტრასტ კომპანი,  
კორპორეიშენ ტრასტ სენტერი, 1209 

sasaqonlo niSnebi 
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ორინჯ სტრიტი, უილმინგტონი,  
დელავერი 19801, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9717 R2 
(156) 1998 06 11 
(186) 2028 06 11 
(732) ებოტ პროდაქტს ოპერეიშენს აგ 

ჰეგენჰაიმერმატვეგი 127, 4123 ალშვილი,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9146 R2 
(156) 1998 05 01 
(186) 2028 05 01 
(732) დოიჩე ტელეკომ აგ 

გოდესბერგერ ალეე 117,  53175 ბონი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9149 R2 
(156) 1998 05 01 
(186) 2028 05 01 
(732) დოიჩე ტელეკომ აგ 

გოდესბერგერ ალეე 117,  53175 ბონი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9179 R2 
(156) 1998 05 04 
(186) 2028 05 04 
(732) ენტერპრაიზ ჰოლდინგს, ინკ.  

600 კორპორეიტ პარკ დრაივი, სენტ- 
ლუისი, მისური 63105, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9218 R2 
(156) 1998 05 05 
(186) 2028 05 05 
(732) ეგიშ დიოდისერდიარ  ზრტ. 

30-38 კერესტური უტ, ბუდაპეშტი,  
H-1106, უნგრეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9221 R2 
(156) 1998 05 05 
(186) 2028 05 05 
(732) მაიკროსოფტ კორპორეიშენ 

უან მაიკროსოფტ უეი, რედმონდი,  
ვაშინგტონი 98052-6399, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9222 R2 
(156) 1998 05 05 
(186) 2028 05 05 
(732) მაიკროსოფტ კორპორეიშენ 

უან მაიკროსოფტ უეი, რედმონდი,  
ვაშინგტონი 98052-6399, აშშ 

__________________________________________ 

(111) M 1998 9228 R2 
(156) 1998 05 05 
(186) 2028 05 05 
(732) კარელია ტობაკო კომპანი ინკ. 

საფოსტო ყუთი 22, ათინოს ავენიუ,  
GR-24100, კალამატა, საბერძნეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9229 R2 
(156) 1998 05 06 
(186) 2028 05 06 
(732) კარელია ტობაკო კომპანი ინკ. 

საფოსტო ყუთი 22, ათინოს ავენიუ,  
GR-24100, კალამატა, საბერძნეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8889 R2 
(156) 1998 04 13 
(186) 2028 04 13 
(732) იაგუარ ლენდ როვერ ლიმიტიდ 

ები როუდი, უიტლი, კოვენტრი CV3 4LF,  
გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10214 R2 
(156) 1998 08 05 
(186) 2028 08 05 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,  
აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9043 R2 
(156) 1998 04 29 
(186) 2028 04 29 
(732) შელ ბრენდს ინტერნეშენელ აგ 

ბარერმატე, 6340 ბარი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8875 R2 
(156) 1998 04 10 
(186) 2028 04 10 
(732) ბელ-რეი კომპანი, ინკ. 

ს/ყ 526, 111 ბეუმენ სტრიტი, ფარმინ- 
გდეილი, ნიუ-ჯერზი 07727, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9036 R2 
(156) 1998 04 29 
(186) 2028 04 29 
(732) ჯმ კორეა კომპანი 

199-1, ჩეონგჩეონ-2 დონგი, ბუპუინგ-გუ,  
ინჩეონი, კორეის რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9070 R2 
(156) 1998 04 29 
(186) 2028 04 29 
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(732) ნბა პროპერტიზ, ინკ. 
ოლიმპიკ ტაუერი, 645 მე-5 ავენიუ  
ნიუ-იორკი, NY 10022, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9080 R2 
(156) 1998 04 29 
(186) 2028 04 29 
(732) ჯმ კორეა კომპანი 

199-1, ჩეონგჩეონ-2 დონგი, ბუპუინგ-გუ,  
ინჩეონი, კორეის რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9086 R2 
(156) 1998 04 30 
(186) 2028 04 30 
(732) ტატა გლობალ ბევერიჯს გბ  

ლიმიტიდ 
325 უოლდფილდ ლეინ ნორტი,  
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0AZ,  
გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9805 R2 
(156) 1998 06 23 
(186) 2028 06 23 
(732) რიშმონ ინტერნასიონალ სა 

რუტ დე ბიშ 10, ვილარ-სურ-გლანი,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9806 R2 
(156) 1998 06 23 
(186) 2028 06 23 
(732) რიშმონ ინტერნასიონალ სა 

რუტ დე ბიშ 10, ვილარ-სურ-გლანი,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9807 R2 
(156) 1998 06 23 
(186) 2028 06 23 
(732) რიშმონ ინტერნასიონალ სა 

რუტ დე ბიშ 10, ვილარ-სურ-გლანი,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8781 R2 
(156) 1998 04 06 
(186) 2028 04 06 
(732) შელ ბრენდს ინტერნეშენელ აგ 

ბარერმატე, 6340 ბარი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8788 R2 
(156) 1998 04 06 
(186) 2028 04 06 

(732) შელ ბრენდს ინტერნეშენელ აგ 
ბარერმატე, 6340 ბარი, შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8789 R2 
(156) 1998 04 06 
(186) 2028 04 06 
(732) შელ ბრენდს ინტერნეშენელ აგ 

ბარერმატე, 6340 ბარი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8791 R2 
(156) 1998 04 06 
(186) 2028 04 06 
(732) შელ ბრენდს ინტერნეშენელ აგ 

ბარერმატე, 6340 ბარი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8792 R2 
(156) 1998 04 06 
(186) 2028 04 06 
(732) შელ ბრენდს ინტერნეშენელ აგ 

ბარერმატე, 6340 ბარი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8793 R2 
(156) 1998 04 06 
(186) 2028 04 06 
(732) შელ ბრენდს ინტერნეშენელ აგ 

ბარერმატე, 6340 ბარი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8794 R2 
(156) 1998 04 06 
(186) 2028 04 06 
(732) შელ ბრენდს ინტერნეშენელ აგ 

ბარერმატე, 6340 ბარი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8795 R2 
(156) 1998 04 06 
(186) 2028 04 06 
(732) შელ ბრენდს ინტერნეშენელ აგ 

ბარერმატე, 6340 ბარი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8135 R2 
(156) 1998 01 23 
(186) 2028 01 23 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 

ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,  
ნიდერლანდები 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8799 R2 
(156) 1998 04 06 
(186) 2028 04 06 
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(732) მოლ მადიარ ოლაი-ეშ გაზიპარი  
ნილვანოშან მიუკედო რესვენიტარშაშაგ 
1117-ბუდაპეშტი, ოქტობერ ჰუსონჰარმა- 
დიკა უ. 18, უნგრეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8800 R2 
(156) 1998 04 06 
(186) 2028 04 06 
(732) მოლ მადიარ ოლაი-ეშ გაზიპარი  

ნილვანოშან მიუკედო რესვენიტარშაშაგ 
1117-ბუდაპეშტი, ოქტობერ ჰუსონჰარმა- 
დიკა უ. 18, უნგრეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8813 R2 
(156) 1998 04 07 
(186) 2028 04 07 
(732) სიგმა ალიმენტოს, ს.ა. დე ს.ვ. 

ავენიდა გომეზ მორინ 1111 სურ,  
კოლონია კარიაზალეჯო, 66254,  
სან პედრო გარზა გარსია, ლეონი,  
მექსიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8814 R2 
(156) 1998 04 07 
(186) 2028 04 07 
(732) სიგმა ალიმენტოს, ს.ა. დე ს.ვ. 

ავენიდა გომეზ მორინ 1111 სურ,  
კოლონია კარიაზალეჯო, 66254,  
სან პედრო გარზა გარსია, ლეონი,  
მექსიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8160 R2 
(156) 1998 01 28 
(186) 2028 01 28 
(732) აკზო ნობელ ქოუტინგზ გმბჰ 

კრუპშტრასე 30, 70469 შტუტგარტი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8824 R2 
(156) 1998 04 08 
(186) 2028 04 08 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,  
აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8938 R2 
(156) 1998 04 21 
(186) 2028 04 21 
(732) ინტელსეტ ინვესტმენტს ს.ა. 

4, რიუ ალბერ ბორშეტი, L-1246,  
ლუქსემბურგი 

__________________________________________ 

(111) M 1998 9872 R2 
(156) 1998 06 26 
(186) 2028 06 26 
(732) ლაბორატუარ ლა პრერი ს.ა. 

ინდუსტრიშტრასე 8, CH-8604 ვოლკეტ- 
სვილი, ციურიხი, შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9906 R2 
(156) 1998 06 26 
(186) 2028 06 26 
(732) მაიკროსოფტ კორპორეიშენ 

უან მაიკროსოფტ უეი, რედმონდი,  
ვაშინგტონი 98052-6399, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9907 R2 
(156) 1998 06 26 
(186) 2028 06 26 
(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი 

უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,  
ცინცინატი, ოჰაიო, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10397 R2 
(156) 1998 08 20 
(186) 2028 08 20 
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10382 R2 
(156) 1998 08 20 
(186) 2028 08 20 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,  
აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9463 R2 
(156) 1998 05 28 
(186) 2028 05 28 
(732) სდფ ს.პ.ა. 

ვიალე ფრანცესკო კასანი, 14- 24047  
ტრევილიო, ბერგამოს პროვინცია,  
იტალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10448 R2 
(156) 1998 08 20 
(186) 2028 08 20 
(732) ანჰოიზერ-ბუშ, ლლკ 

უან ბუშ პლეისი, სენტ-ლუისი, მისური,  
აშშ 

__________________________________________ 
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(111) M 1998 8940 R2 
(156) 1998 04 21 
(186) 2028 04 21 
(732) ფრანჩესკო სმალტო ინტერნასიონალ,  

ს.ა.ს. 
2, რიუ დე ბასანო, 75116 პარიზი,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10398 R2 
(156) 1998 08 20 
(186) 2028 08 20 
(732) სტარბაქს კორპორეიშნ 

2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9780 R2 
(156) 1998 06 15 
(186) 2028 06 15 
(732) აიკონ ჰელზ & ფიტნეს, ინკ. 

1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა  
84321, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9781 R2 
(156) 1998 06 15 
(186) 2028 06 15 
(732) აიკონ ჰელზ & ფიტნეს, ინკ. 

1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა  
84321, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9782 R2 
(156) 1998 06 15 
(186) 2028 06 15 
(732) აიკონ ჰელზ & ფიტნეს, ინკ. 

1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა  
84321, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9784 R2 
(156) 1998 06 15 
(186) 2028 06 15 
(732) აიკონ ჰელზ & ფიტნეს, ინკ. 

1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი, იუტა  
84321, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10411 R2 
(156) 1998 08 20 
(186) 2028 08 20 
(732) მერიალ ს.ა.ს. 

29 ავენიუ ტონი გარნიე, 69007 ლიონი,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 

(111) M 1998 9732 R2 
(156) 1998 06 15 
(186) 2028 06 15 
(732) სანოფი-ავენტის დოიჩლანდ გმბჰ 

ბრიუნინგშტრასე 50, 65926 მაინის  
ფრანკფურტი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9730 R2 
(156) 1998 06 15 
(186) 2028 06 15 
(732) სანოფი-ავენტის დოიჩლანდ გმბჰ 

ბრიუნინგშტრასე 50, 65926 მაინის  
ფრანკფურტი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9954 R2 
(156) 1998 07 07 
(186) 2028 07 07 
(732) ორეფორს კოსტა ბოდა აბ 

სტორა ვეგენ 96, 360 52 კოსტა, შვედეთი 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9955 R2 
(156) 1998 07 07 
(186) 2028 07 07 
(732) ორეფორს კოსტა ბოდა აბ 

სტორა ვეგენ 96, 360 52 კოსტა, შვედეთი 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10417 R2 
(156) 1998 08 20 
(186) 2028 08 20 
(732) ჰიუნდაი მოტორ კომპანი 

231, იანგჯაი-დონგი, სეოჩო-გუ, სეული,  
137-938, კორეის რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10221 R2 
(156) 1998 08 06 
(186) 2028 08 06 
(732) ეისერ ინკ. 

7F-5, No.369 ფუქსინგ ნორთ როუდი,  
სონგშან დისტ., ტაიპეი-სიტი, ტაივანი,  
ჩინეთის პროვინცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9793 R2 
(156) 1998 06 22 
(186) 2028 06 22 
(732) ლევი სტრაუს & კო. 

ლევის პლაზა 7215, სან-ფრანცისკო,  
კალიფორნია 94120, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10510 R2 
(156) 1998 08 26 
(186) 2028 08 26 
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(732) სოლუტია ინკ. 
575 მერივილ სენტრ დრაივი, სენტ- 
ლუისი, მისური, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10766 R2 
(156) 1998 09 15 
(186) 2028 09 15 
(732) რაპეტო ა.ს. 

ჩელივ 17, 349 53 კოკაშიცე, ჩეხეთის  
რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10563 R2 
(156) 1998 08 26 
(186) 2028 08 26 
(732) კატერპილარ ინკ. 

100 ჩრდილო-აღმოსავლეთი ედამზ  
სტრიტი, პეორია, IL 61629-6490, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10564 R2 
(156) 1998 08 26 
(186) 2028 08 26 
(732) კატერპილარ ინკ. 

100 ჩრდილო-აღმოსავლეთი ედამზ  
სტრიტი, პეორია, IL 61629-6490, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11296 R2 
(156) 1998 12 14 
(186) 2028 12 14 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,  
აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11301 R2 
(156) 1998 12 16 
(186) 2028 12 16 
(732) პერფეტი ვან მელე ბენელუქს ბ.ვ. 

ზუტე ინვალ 20, 4815 HK, ბრედა,  
ნიდერლანდები 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11322 R2 
(156) 1998 12 16 
(186) 2028 12 16 
(732) რაკორდ ე პლასტიკ ნიკოლ 

რუ პიერ ე მარი კიური, 49300 შოლე,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11308 R2 
(156) 1998 12 16 
(186) 2028 12 16 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,  
აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11674 R2 
(156) 1999 03 15 
(186) 2029 03 15 
(732) რიშმონ ინტერნასიონალ სა 

რუტ დე ბიშ 10, ვილარ-სურ-გლანი,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11675 R2 
(156) 1999 03 15 
(186) 2029 03 15 
(732) რიშმონ ინტერნასიონალ სა 

რუტ დე ბიშ 10, ვილარ-სურ-გლანი,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8970P2 R2 
(156) 1998 04 24 
(186) 2028 04 24 
(732) შკოდა ტრანსპორტეიშნ ა.ს. 

იჟნი პრედმესტი, ბორსკა 2922/32, 301 00 
პლზენი, ჩეხეთის რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8968P3 R2 
(156) 1998 04 24 
(186) 2028 04 24 
(732) შკოდა ტრანსპორტეიშნ ა.ს. 

იჟნი პრედმესტი, ბორსკა 2922/32, 301 00   
პლზენი, ჩეხეთის რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18475 R1 
(156) 2008 05 27 
(186) 2028 05 27 
(732) მერკ კგაა 

ფრანკფურტერ შტრასე 250, 64293  
დარმშტადტი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2007 17810 R1 
(156) 2007 09 18 
(186) 2027 09 18 
(732) ფრენკ პროვოსტ კოიფურ 

133 რიუ დიუ ფობურგ სტ ონორე,  
75008 პარიზი, საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2007 17818 R1 
(156) 2007 09 18 
(186) 2027 09 18 
(732) სტარბაკს კორპორეიშენ მოღვაწე  

როგორც სტარბაკს კოფი კომპანი  
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ვაშინგტონის შტატის კორპორაცია) 
2401 იუტა ავენიუ საუთი, სიეტლი,  
ვაშინგტონი 98134, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2007 17926 R1 
(156) 2007 10 12 
(186) 2027 10 12 
(732) ფრუტ შიფერს ლიმიტიდ 

3რდ ფლორი, ჩარლოტ ჰაუზი, ჩარლოტ  
სტრიტი, ს/ყ. N-10051, ნასო, ბაჰამის  
კუნძულები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2007 18051 R1 
(156) 2007 11 13 
(186) 2027 11 13 
(732) შპს `ქართული ხმები 2~ 

ს. ჩიქოვქნის ქ.16, ბ.77, ვაკე-საბურთა 
ლოს რაიონი, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18195 R1 
(156) 2008 01 28 
(186) 2028 01 28 
(732) შპს `ქართული სადისტრიბუციო- 

მარკეტინგული კომპანია~ 
მოსკოვის გამზ. 31ბ, 0120, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8273 R2 
(156) 1998 02 06 
(186) 2028 02 06 
(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ) ინკ.   

2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18277 R1 
(156) 2008 02 28 
(186) 2028 02 28 
(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ) ინკ.  

(დელავერის შტატის კორპორაცია) 
2711 სენტერვილ როუდი, სუიტ 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18385 R1 
(156) 2008 04 29 
(186) 2028 04 29 
(732) ზე ნილსენ კომპანი (იუ ეს), ლლკ 

დელავერის შეზღუდული პასუხისმგებ- 
ლობის კომპანია 
85 ბროუდ სტრიტი, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10004, აშშ 

__________________________________________ 

(111) M 2008 18357 R1 
(156) 2008 04 14 
(186) 2028 04 14 
(732) ი! ენტერტაიმენტ ტელევიჟენ, ლლკ 

5750 უილშირ ბულვ., ლოს-ანჯელესი,  
კალიფორნია 90036, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18514 R1 
(156) 2008 06 16 
(186) 2028 06 16 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18515 R1 
(156) 2008 06 16 
(186) 2028 06 16 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18454 R1 
(156) 2008 05 16 
(186) 2028 05 16 
(732) სანოფი ავენტის დოიჩლანდ გმბჰ 

ბრიუნინგშტრასე 50, 65926 ფრანკფურტი  
მაინზე, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18521 R1 
(156) 2008 06 16 
(186) 2028 06 16 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18522 R1 
(156) 2008 06 16 
(186) 2028 06 16 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18543 R1 
(156) 2008 06 16 
(186) 2028 06 16 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
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(111) M 2008 18567 R1 
(156) 2008 07 01 
(186) 2028 07 01 
(732) სელჯინ კორპორეიშენ, დელავერის  

შტატის კორპორაცია 
86 მორის ავენიუ, სამიტი,  ნიუ-ჯერზი   
07901, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18420 R1 
(156) 2008 05 01 
(186) 2028 05 01 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8009 R2 
(156) 1998 01 06 
(186) 2028 01 06 
(732) სმიტს მედიკალ ინტერნეშენელ  

ლიმიტიდ 
1500 იუერიკე პარკი, ლოუერ პემბერტო- 
ნი, აშფორდი, კენტი, TN25 4BF, გაერთი- 
ანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18624 R1 
(156) 2008 07 31 
(186) 2028 07 31 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18562 R1 
(156) 2008 06 16 
(186) 2028 06 16 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18626 R1 
(156) 2008 07 31 
(186) 2028 07 31 
(732) კატერპილარ ინკ. 

100 ნ.ე. ადამს სტრიტი, პეორია, შტატი  
ილინოისი 61629, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18627 R1 
(156) 2008 07 31 
(186) 2028 07 31 
(732) კატერპილარ ინკ. 

100 ნ.ე. ადამს სტრიტი, პეორია, შტატი  
ილინოისი 61629, აშშ 

__________________________________________ 

(111) M 2008 18628 R1 
(156) 2008 07 31 
(186) 2028 07 31 
(732) კატერპილარ ინკ. 

100 ნ.ე. ადამს სტრიტი, პეორია, შტატი  
ილინოისი 61629, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18629 R1 
(156) 2008 07 31 
(186) 2028 07 31 
(732) კატერპილარ ინკ. 

100 ნ.ე. ადამს სტრიტი, პეორია, შტატი  
ილინოისი 61629, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8650 R2 
(156) 1998 03 12 
(186) 2028 03 12 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (მოვაჭრე  

აგრეთვე, როგორც ნისან მოტორ კო,  
ლტდ) 
2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,  
კანაგავა-კენ, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8651 R2 
(156) 1998 03 12 
(186) 2028 03 12 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (მოვაჭრე,  

აგრეთვე, როგორც ნისან მოტორ კო.,  
ლტდ.) 
2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,  
კანაგავა-კენ, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8652 R2 
(156) 1998 03 12 
(186) 2028 03 12 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (მოვაჭრე,  

აგრეთვე, როგორც ნისან მოტორ კო.,  
ლტდ) 
2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,  
კანაგავა-კენ, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8653 R2 
(156) 1998 03 12 
(186) 2028 03 12 
(732) ნისან ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა (მოვაჭრე,  

აგრეთვე, როგორც ნისან მოტორ კო.,  
ლტდ) 
2 ტაკარაჩო, კანაგავა-კუ, იოკოჰამა-ში,  
კანაგავა-კენ, იაპონია 

__________________________________________ 
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(111) M 2008 18677 R1 
(156) 2008 08 29 
(186) 2028 08 29 
(732) ნოვარტის აგ 

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18754 R1 
(156) 2008 09 26 
(186) 2028 09 26 
(732) ტბეა კო., ლტდ 

52 სოუტ იან'ან როუდი, ჩანგჟი,  
ქსინჟიანგი, ჩინეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18755 R1 
(156) 2008 09 26 
(186) 2028 09 26 
(732) ტბეა კო., ლტდ 

52 სოუტ იან'ან როუდი, ჩანგჟი,  
ქსინჟიანგი, ჩინეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19045 R1 
(156) 2009 01 16 
(186) 2029 01 16 
(732) ჩუბ ლიმიტიდ (ჩუბ აგ) (ჩუბ სა) 

ბერენგასე 32, 8001 ციურიხი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8668 R2 
(156) 1998 03 17 
(186) 2028 03 17 
(732) სერამის გმბჰ 

ამ ბოლშაიდ 50, 56424 მოგენდორფი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9984 R2 
(156) 1998 07 07 
(186) 2028 07 07 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885 ელმ სტრიტი მაკ-ლინი, ვირჯინია  
22101-3883, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18816 R1 
(156) 2008 10 16 
(186) 2028 10 16 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18817 R1 
(156) 2008 10 16 
(186) 2028 10 16 

(732) ბერლინ-ხემი აგ 
გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10063 R2 
(156) 1998 07 30 
(186) 2028 07 30 
(732) მარს ინკ. 

6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,  
აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10064 R2 
(156) 1998 07 30 
(186) 2028 07 30 
(732) მარს ინკ. 

6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,  
აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10066 R2 
(156) 1998 07 30 
(186) 2028 07 30 
(732) მარს ინკ. 

6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,  
აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8953 R2 
(156) 1998 04 23 
(186) 2028 04 23 
(732) ვანდერლანდე ინდუსტრიეს ნედერლანდ  

ბ.ვ. 
2, ვანდერლანდელან, NL-5466 RB  
ვეგელი, ნიდერლანდები 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9729 R2 
(156) 1998 06 11 
(186) 2028 06 11 
(732) ბაიერ ინტელექტუალ პროპერტი გმბჰ 

ალფრედ-ნობელ-შტრასე 10, 40789  
მონჰაიმი რეინზე, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8734 R2 
(156) 1998 03 26 
(186) 2028 03 26 
(732) ნორიტ ინტერნეშენელ ბ.ვ. 

ასტრონაუტ 34, 3824 MJ ამერსფორტი,  
ნიდერლანდები 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9499 R2 
(156) 1998 06 01 
(186) 2028 06 01 
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(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი 
უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,  
ცინცინატი, ოჰაიო, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8416 R2 
(156) 1998 02 23 
(186) 2028 02 23 
(732) ვირჯინ ენტერპრაისიზ ლიმიტიდ 

ზე ბეთლშიფ ბილდინგი, 179 ჰაროუ  
როუდი, ლონდონი W2 6NB, გაერთია- 
ნებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8417 R2 
(156) 1998 02 23 
(186) 2028 02 23 
(732) ვირჯინ ენტერპრაისიზ ლიმიტიდ 

ზე ბეთლშიფ ბილდინგი, 179 ჰაროუ  
როუდი, ლონდონი W2 6NB, გაერთია- 
ნებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8418 R2 
(156) 1998 02 23 
(186) 2028 02 23 
(732) ვირჯინ ენტერპრაისიზ ლიმიტიდ 

ზე ბეთლშიფ ბილდინგი, 179 ჰაროუ  
როუდი, ლონდონი W2 6NB, გაერთია- 
ნებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8419 R2 
(156) 1998 02 23 
(186) 2028 02 23 
(732) ვირჯინ ენტერპრაისიზ ლიმიტიდ 

ზე ბეთლშიფ ბილდინგი, 179 ჰაროუ  
როუდი, ლონდონი W2 6NB, გაერთია- 
ნებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8420 R2 
(156) 1998 02 23 
(186) 2028 02 23 
(732) ვირჯინ ენტერპრაისიზ ლიმიტიდ 

ზე ბეთლშიფ ბილდინგი, 179 ჰაროუ  
როუდი, ლონდონი W2 6NB, გაერთია- 
ნებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9746 R2 
(156) 1998 06 15 
(186) 2028 06 15 
(732) სენდგეიტ ლტდ 

ჰამილტონი, ბერმუდის კუნძულები 
__________________________________________ 
 

(111) M 1998 9788 R2 
(156) 1998 06 15 
(186) 2028 06 15 
(732) მჰკს 

9, ავენიუ დე შამპანი, 51200 ეპერნე,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9753 R2 
(156) 1998 06 15 
(186) 2028 06 15 
(732) დკ კომპანი ა/ს 

ლა კურს ვეი 6, 7430 იკასტი, დანია 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9754 R2 
(156) 1998 06 15 
(186) 2028 06 15 
(732) დკ კომპანი ა/ს 

ლა კურს ვეი 6, 7430 იკასტი, დანია 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9338 R2 
(156) 1998 05 14 
(186) 2028 05 14 
(732) ესაბ აბ 

ს.ყ. 8004, S-40277, გეტებორგი, შვედეთი 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8485 R2 
(156) 1998 03 02 
(186) 2028 03 02 
(732) ლორენ-პერიე 

32 ავენიუ დე შამპანი, 51150 ტურ-სიურ- 
მარნი, საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8479 R2 
(156) 1998 02 27 
(186) 2028 02 27 
(732) ლორენ-პერიე 

32 ავენიუ დე შამპანი, 51150 ტურ-სიურ- 
მარნი, საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9353 R2 
(156) 1998 05 19 
(186) 2028 05 19 
(732) ლორენ-პერიე 

32 ავენიუ დე შამპანი, 51150 ტურ-სიურ- 
მარნი, საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9515 R2 
(156) 1998 06 02 
(186) 2028 06 02 
(732) ენტერპრაიზ ჰოლდინგს, ინკ.  
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600 კორპორეიტ პარკ დრაივი, სენტ- 
ლუისი, მისური 63105, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9518 R2 
(156) 1998 06 02 
(186) 2028 06 02 
(732) ენტერპრაიზ ჰოლდინგს, ინკ.  

600 კორპორეიტ პარკ დრაივი, სენტ- 
ლუისი, მისური 63105, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10782 R2 
(156) 1998 09 15 
(186) 2028 09 15 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,  
აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8534 R2 
(156) 1998 03 04 
(186) 2028 03 04 
(732) მასტერკარდ ინტერნეშენელ  

ინკორპორეიტიდ 
2000 პერჩეიზ სტრიტი, პერჩეიზი,  
ნიუ-იორკი 10577-2509, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29360 R0 
(156) 2018 02 05 
(186) 2028 02 05 
(732) შპს `საგა იმპექსი~ 

ბელიაშვილის ქ. 145, თბილისი, 0159,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9257 R2 
(156) 1998 05 07 
(186) 2028 05 07 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, D-12489, ბერლინი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9621 R2 
(156) 1998 06 09 
(186) 2028 06 09 
(732) სალამანდერ გმბჰ 

ცურ სკლენკჰეკე 4, 40764 ლანგენფელ- 
დი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 9398 R2 
(156) 1998 05 22 
(186) 2028 05 22 
(732) ველუმ ლიმიტიდ 

17 რიუ დუ სანდრიე, პ.ო. ბოქს 1699,  
ჟენევა, შვეიცარია 

__________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

 
 
 
 
(111) M 1999 11868 R  
(732) ოათ ინკ. 

22000 აოლ ვეი, დალას ვა 20166, აშშ 
(770) იაჰუ! ჰოლდინგს, ინკ. 

701 ფერსტ ავენიუ, სანივეილი,  
კალიფორნია  94089, აშშ 

(580) 2018 04 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18374 R  
(732) ნორთერნ & შელ უორლდუაიდ ლიმიტიდ 

ზე ნორთერნ & შელ ბილდინგი, ნამბერ  
10 ლოუერ ტემზა სტრიტი, ლონდონი,  
EC3R 6EN, გაერთიანებული სამეფო 

(770) ნორთერნ & შელ უორლდუაიდ ლტდ -  
ლუქსემბურგ ბრენჩ 
55 ავენიუ დე ლა გარი, 5 ფლორი, L-1611  
ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგის დიდი  
საჰერცოგო, ლუქსემბურგი 

(580) 2018 02 14 
__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18418 R  
(732) ნორთერნ & შელ უორლდუაიდ ლიმიტიდ 

ზე ნორთერნ & შელ ბილდინგი, ნამბერ  
10 ლოუერ ტემზა სტრიტი, ლონდონი,  
EC3R 6EN, გაერთიანებული სამეფო 

(770) ნორთერნ & შელ უორლდუაიდ ლტდ -  
ლუქსემბურგ ბრენჩ 
55 ავენიუ დე ლა გარი, 5 ფლორი, L-1611  
ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგის დიდი  
საჰერცოგო, ლუქსემბურგი 

(580) 2018 02 14 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26363 R  
(732) აიკონ - ალტრა ლლკ 

 იუტას შეზღუდული პასუხისმგებლობის  
კომპანია 
1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი იუტა  
84321, აშშ 

(770) აიკონ ჰელზ ენდ ფიტნეს ინკ 
1500 საუთ 1000 ვესტი, ლოგანი იუტა  
84321, აშშ 

(580) 2018 04 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12037 R  
(732) ადპ გაუზელმან გმბჰ 

მერკურ-ალეე 1-15, 32339 ესპელკამპი,  
გერმანია 

(770) მერკურ გეიმინგ გმბჰ 
ბორსიგშტრასე 26, 32312 ლიუბეკი,  
გერმანია 

 
 
 
 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uflebebis sruli gadacema 
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oficialuri Setyobinebebi 

 
 
 
 
(111) M 1998 10395 R  
(732) კაპიტოლ რეკორდზ ლლკ 

2220 კოლორადო ავენიუ, სანტა-მონიკა,  
კალიფორნია 90404, აშშ 

(770) კაპიტოლ რეკორდზ ლლკ 
1750 ნორთ ვაინ სტრიტი, ჰოლივუდი,  
კალიფორნია, აშშ 

(580) 2018 01 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10498 R  
(732) კაპიტოლ რეკორდზ ლლკ 

2220 კოლორადო ავენიუ, სანტა-მონიკა,  
კალიფორნია 90404, აშშ 

(770) კაპიტოლ რეკორდზ ლლკ 
1750 ნორთ ვაინ სტრიტი, ჰოლივუდი,  
კალიფორნია, აშშ 

(580) 2018 01 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10499 R  
(732) კაპიტოლ რეკორდზ ლლკ 

2220 კოლორადო ავენიუ, სანტა-მონიკა,  
კალიფორნია 90404, აშშ 

(770) კაპიტოლ რეკორდზ ლლკ 
1750 ნორთ ვაინ სტრიტი, ჰოლივუდი,  
კალიფორნია, აშშ 

(580) 2018 01 24 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8160 R  
(732) აკზო ნობელ ქოუტინგზ გმბჰ 

კრუპშტრასე 30, 70469 შტუტგარტი,  
გერმანია 

(770) აკზო ნობელ ქოუტინგზ გმბჰ 
მაგირუშტრასე 26, 70469 შტუტგარტი,  
გერმანია 

(580) 2018 03 26 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10221 R  
(732) ეისერ ინკ. 

7F-5, No.369 ფუქსინგ ნორთ როუდი,  
სონგშან დისტ., ტაიპეი-სიტი, ტაივანი,  
ჩინეთის პროვინცია 

(770) ეისერ ინკ. 
7ფ, No.137 სეკ 2, ჩენ კუო ნორთ რდ.,   
ტაიპეი-სიტი, ტაივანი, ჩინეთის  
პროვინცია 

(580) 2018 03 21 
__________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
(111) M 2007 17810 R  
(732) ფრენკ პროვოსტ კოიფურ 

133 რიუ დიუ ფობურგ სტ ონორე, 75008  
პარიზი, საფრანგეთი 

(770) ფრენკ პროვოსტ კოიფურ 
53 ავენიუ ფრანკლინ რუზველტი, 75008  
პარიზი, საფრანგეთი 

(580) 2018 04 04 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8726 R  
(732) ილვა სარონო ს.პ.ა. 

(შემოკლებით ი.ს. ს.პ.ა.) 
ვია არქიმედე 243 - 21047 სარონო (ვა),  
იტალია 

(770) ილვა სარონო ს.პ.ა. 
(შემოკლებით ი.ს. ს.პ.ა.; ვია არქიმედე  
311, 21047 სარონო (ვა), იტალია 

(580) 2018 03 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8726 R  
(732) ილვა სარონო ს.პ.ა. 

(შემოკლებით ი.ს. ს.პ.ა.) 
ვია არქიმედე 243 - 21047 სარონო (ვა),  
იტალია 

(770) ილვა სარონო ს.პ.ა. 
(შემოკლებით ი.ს. ს.პ.ა.) 
ვია არქიმედე 311, 21047 სარონო (ვა),  
იტალია 

(580) 2018 03 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8734 R  
(732) ნორიტ ინტერნეშენელ ბ.ვ. 

ასტრონაუტ 34, 3824 MJ ამერსფორტი,  
ნიდერლანდები 

(770) ნორიტ ინტერნეშენელ ნ.ვ. 
ასტრონაუტ 34, 3824 MJ ამერსფორტი,  
ნიდერლანდები 

(580) 2018 03 27 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8416 R  
(732) ვირჯინ ენტერპრაისიზ ლიმიტიდ 

ზე ბეთლშიფ ბილდინგი, 179 ჰაროუ  
როუდი, ლონდონი W2 6NB, 
გაერთიანებული სამეფო 

(770) ვირჯინ ენტერპრაისიზ ლიმიტიდ 
ზე სქულ ჰაუზი, 50 ბრუკ გრინი, ლონდო- 
ნი W6 7RR, გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2018 05 07 
__________________________________________ 

mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba 
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oficialuri Setyobinebebi 

(111) M 1998 8417 R  
(732) ვირჯინ ენტერპრაისიზ ლიმიტიდ 

ზე ბეთლშიფ ბილდინგი, 179 ჰაროუ  
როუდი, ლონდონი W2 6NB,  
გაერთიანებული სამეფო 

(770) ვირჯინ ენტერპრაისიზ ლიმიტიდ 
ზე სქულ ჰაუზი, 50 ბრუკ გრინი, ლონდო- 
ნი W6 7RR, გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2018 05 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8418 R  
(732) ვირჯინ ენტერპრაისიზ ლიმიტიდ 

ზე ბეთლშიფ ბილდინგი, 179 ჰაროუ  
როუდი, ლონდონი W2 6NB,  
გაერთიანებული სამეფო 

(770) ვირჯინ ენტერპრაისიზ ლიმიტიდ 
ზე სქულ ჰაუზი, 50 ბრუკ გრინი, ლონდო- 
ნი W6 7RR, გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2018 05 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8419 R  
(732) ვირჯინ ენტერპრაისიზ ლიმიტიდ 

ზე ბეთლშიფ ბილდინგი, 179 ჰაროუ 
 როუდი, ლონდონი W2 6NB,  
გაერთიანებული სამეფო 

(770) ვირჯინ ენტერპრაისიზ ლიმიტიდ 
ზე სქულ ჰაუზი, 50 ბრუკ გრინი,  
ლონდონი W6 7RR, გაერთიანებული  
სამეფო 

(580) 2018 05 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8420 R  
(732) ვირჯინ ენტერპრაისიზ ლიმიტიდ 

ზე ბეთლშიფ ბილდინგი, 179 ჰაროუ  
როუდი, ლონდონი W2 6NB,  
გაერთიანებული სამეფო 

(770) ვირჯინ ენტერპრაისიზ ლიმიტიდ 
ზე სქულ ჰაუზი, 50 ბრუკ გრინი,  
ლონდონი W6 7RR, გაერთიანებული  
სამეფო 

(580) 2018 05 07 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26439 R  
(732) ვესტერნ დიჯიტალ ტექნოლოჯის, ინკ.  

დელავერის კორპორაცია 
5601 გრეიტ ოკს პარკვეი, სან-ხოსე,  
კალიფორნია 95119, აშშ 

(770) ვესტერნ დიჯიტალ ტექნოლოჯი, ინკ.  
დელავერის კორპორაცია. 
3355 მიხელსონ დრაივ, სუიტ 100 ირვინი  
კალიფორნია 92612, აშშ 

(580) 2018 03 06 
__________________________________________ 

(111) M 2017 28704 R  
(732) ვესტერნ დიჯიტალ ტექნოლოჯის, ინკ.  

დელავერის კორპორაცია 
5601 გრეიტ ოკს პარკვეი, სან-ხოსე, 

კალიფორნია 95119, აშშ 
(770) ვესტერნ დიჯიტალ ტექნოლოჯის, ინკ.  

დელავერის კორპორაცია 
3355 მიხელსონ დრაივ, სუიტ 100 ირვინი  
კალიფორნია 92612, აშშ 

(580) 2018 03 06 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 29176 R  
(732) ვესტერნ დიჯიტალ ტექნოლოჯის, ინკ.  

დელავერის კორპორაცია 
5601 გრეიტ ოკს პარკვეი, სან-ხოსე,  
კალიფორნია 95119, აშშ 

(770) ვესტერნ დიჯიტალ ტექნოლოჯის, ინკ.,  
დელავერის კორპორაცია. 
3355 მიხელსონ დრაივ, სუიტი 100,  
ირვინი კალიფორნია 92612, აშშ 

(580) 2018 03 06 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29231 R  
(732) ვესტერნ დიჯიტალ ტექნოლოჯის, ინკ.  

დელავერის კორპორაცია 
5601 გრეიტ ოკს პარკვეი, სან-ხოსე,  
კალიფორნია 95119, აშშ 

(770) ვესტერნ დიჯიტალ ტექნოლოჯის, ინკ.  
დელავერის კორპორაცია. 
3355 მიხელსონ დრაივ, სუიტ 100 ირვინი  
კალიფორნია 92612, აშშ 

(580) 2018 03 06 
__________________________________________ 
 
 

 
 #10  2018 05 25 

 
160 



 
 
 

sistemuri saZieblebi 
 

gamogonebebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 01 B 39/16; A 01 B 69/04 AP 2018 14086 A 
A 01 N 43/48; A 61 K 31/40 AP 2018 13833 A 
A 61 K 9/20; A 61 K 31/23 AP 2018 14245 A 
A 61 F 3/00 AP 2018 14530 A 
B 01 D 53/00 AP 2018 13954 A 
C 01 B 3/24; C 10 J 3/00; C 10 J 3/72 AP 2018 13524 A 
C 03 C 25/10, 25/24, 25/50; F 16 D 69/02 AP 2018 14373 A 
C 22 C 5/04; B 01 J 23/40 AP 2018 14324 A 
G 01 N 23/222; G 01 V 5/00  AP 2018 14394 A 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AP 2018 13524 A C 01 B 3/24; C 10 J 3/00; C 10 J 3/72 
AP 2018 13833 A A 01 N 43/48; A 61 K 31/40 
AP 2018 13954 A B 01 D 53/00 
AP 2018 14086 A A 01 B 39/16; A 01 B 69/04 
AP 2018 14245 A A 61 K 9/20; A 61 K 31/23 
AP 2018 14324 A C 22 C 5/04; B 01 J 23/40 
AP 2018 14373 A C 03 C 25/10, 25/24, 25/50; F 16 D 69/02 
AP 2018 14394 A G 01 N 23/222; G 01 V 5/00 
AP 2018 14530 A A 61 F 3/00 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 47 L 9/06 P 2018 6854 B AP 2018 14152 A 
A 61 K 9/00; A 61 M 15/00; A 61 K 31/167;  
A 61 K 31/40; B 65 D 83/54; A 61 K 31/573; 
A 61 K 31/54 

P 2018 6855 B AP 2018 14191 A 

A 61 K 9/00; A 61 K 47/12; A 61 K 47/26;  
A 61 K 31/167; A 61 K 31/40; A 61 K 31/573 P 2018 6853 B AP 2018 14032 A 

A 61 K 31/55; A 61 K 47/06; A 61 K 47/32;  
A 61 K 47/38; A 61 K 31/5517; A 61 K 9/14 P 2018 6852 B AP 2018 13666 A 

B 60 P 3/40, 3/41 P 2018 6856 B AP 2017 14359 A 
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sistemuri saZieblebi 

 
 

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2018 6852 B AP 2018 13666 A A 61 K 31/55; A 61 K 47/06; A 61 K 47/32;  
A 61 K 47/38; A 61 K 31/5517; A 61 K 9/14 

P 2018 6853 B AP 2018 14032 A A 61 K 9/00; A 61 K 47/12; A 61 K 47/26;  
A 61 K 31/167; A 61 K 31/40; A 61 K 31/573 

P 2018 6854 B AP 2018 14152 A A 47 L 9/06 

P 2018 6855 B AP 2018 14191 A 
A 61 K 9/00; A 61 M 15/00; A 61 K 31/167;  
A 61 K 31/40; B 65 D 83/54; A 61 K 31/573;  
A 61 K 31/54 

P 2018 6856 B AP 2017 14359 A B 60 P 3/40, 3/41 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2013 013666 AP 2018 13666 A P 2018 6852 B 
AP 2014 014032 AP 2018 14032 A P 2018 6853 B 
AP 2014 014152 AP 2018 14152 A P 2018 6854 B 
AP 2014 014191 AP 2018 14191 A P 2018 6855 B 
AP 2016 014359 AP 2017 14359 A P 2018 6856 B 

 
sasargeblo modelebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

C 08 L 63/00 AU 2018 14047 U 
C 09 D 5/18, 1/00 AU 2018 14285 U 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AU 2018 14047 U C 08 L 63/00 
AU 2018 14285 U C 09 D 5/18, 1/00 
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sistemuri saZieblebi 

 
dizainebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

06-03 D 2018 762 S AD 2018 989 S 
07-06 D 2018 761 S AD 2018 986 S 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

D 2018 761 S AD 2018 986 S 07-06 
D 2018 762 S AD 2018 989 S 06-03 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AD 2017 986 AD 2018 986 S D 2018 761 S 
AD 2017 989 AD 2018 989 S D 2018 762 S 
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sistemuri saZieblebi 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis nomris, ganacxadis nomris, 
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris 

Sesabamisobis cxrili 
 
 

registraciis 
nomeri 
(111) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

Nnomeri  
(260) 

biuletenis Nnomeri 

1 2 3 4 

M 2018 29624 R AM 92467 AM 2017 92467 A 23(483)2017 
M 2018 29625 R AM 92469 AM 2017 92469 A 23(483)2017 
M 2018 29626 R AM 92472 AM 2017 92472 A 23(483)2017 
M 2018 29627 R AM 92475 AM 2017 92475 A 23(483)2017 
M 2018 29628 R AM 92477 AM 2017 92477 A 23(483)2017 
M 2018 29629 R AM 92478 AM 2017 92478 A 23(483)2017 
M 2018 29630 R AM 92479 AM 2017 92479 A 23(483)2017 
M 2018 29631 R AM 97398 - 10(494)2018 
M 2018 29632 R AM 97381 - 10(494)2018 
M 2018 29633 R AM 97004 - 10(494)2018 
M 2018 29634 R AM 97199 - 10(494)2018 
M 2018 29635 R AM 97201 - 10(494)2018 
M 2018 29636 R AM 97200 - 10(494)2018 
M 2018 29637 R AM 97205 - 10(494)2018 
M 2018 29638 R AM 78456 AM 2017 78456 A 10(470)2017 
M 2018 29639 R AM 97431 - 10(494)2018 
M 2018 29640 R AM 97430 - 10(494)2018 
M 2018 29641 R AM 96697 - 10(494)2018 
M 2018 29642 R AM 96699 - 10(494)2018 
M 2018 29643 R AM 96940 - 10(494)2018 
M 2018 29644 R AM 96942 - 10(494)2018 
M 2018 29645 R AM 96698 - 10(494)2018 
M 2018 29646 R AM 96941 - 10(494)2018 
M 2018 29647 R AM 97227 - 10(494)2018 
M 2018 29648 R AM 88191 AM 2017 88191 A 10(470)2017 
M 2018 29649 R AM 90694 AM 2017 90694 A 19(479)2017 
M 2018 29650 R AM 91006 AM 2017 91006 A 19(479)2017 
M 2018 29651 R AM 91036 AM 2018 91036 A 1(485)2018 
M 2018 29652 R AM 91097 AM 2017 91097 A 21(481)2017 
M 2018 29653 R AM 91164 AM 2017 91164 A 21(481)2017 
M 2018 29654 R AM 91166 AM 2017 91166 A 21(481)2017 
M 2018 29655 R AM 91167 AM 2017 91167 A 21(481)2017 
M 2018 29656 R AM 91168 AM 2017 91168 A 21(481)2017 
M 2018 29657 R AM 91169 AM 2017 91169 A 21(481)2017 
 M 2018 29658 R AM 91273 AM 2017 91273 A 21(481)2017 
M 2018 29659 R AM 91390 AM 2017 91390 A 23(483)2017 
M 2018 29660 R AM 91391 AM 2017 91391 A 23(483)2017 
M 2018 29661 R AM 91392 AM 2017 91392 A 23(483)2017 
M 2018 29662 R AM 91393 AM 2017 91393 A 23(483)2017 
M 2018 29663 R AM 91415 AM 2017 91415 A 23(483)2017 
M 2018 29664 R AM 91501 AM 2017 91501 A 20(480)2017 
M 2018 29665 R AM 91502 AM 2017 91502 A 20(480)2017 
M 2018 29666 R AM 91545 AM 2017 91545 A 23(483)2017 
M 2018 29667 R AM 91729 AM 2017 91729 A 23(483)2017 
M 2018 29668 R AM 91749 AM 2018 91749 A 2(486)2018 
M 2018 29669 R AM 91811 AM 2018 91811 A 1(485)2018 
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sistemuri saZieblebi 

1 2 3 4 
M 2018 29670 R AM 91852 AM 2018 91852 A 1(485)2018 
M 2018 29671 R AM 91864 AM 2018 91864 A 2(486)2018 
M 2018 29672 R AM 91960 AM 2018 91960 A 1(485)2018 
M 2018 29673 R AM 91961 AM 2018 91961 A 1(485)2018 
M 2018 29674 R AM 92007 AM 2018 92007 A 1(485)2018 
M 2018 29675 R AM 92075 AM 2018 92075 A 1(485)2018 
M 2018 29676 R AM 92076 AM 2018 92076 A 1(485)2018 
M 2018 29677 R AM 92175 AM 2018 92175 A 1(485)2018 
M 2018 29678 R AM 92212 AM 2017 92212 A 21(481)2017 
M 2018 29679 R AM 92269 AM 2017 92269 A 23(483)2017 
M 2018 29680 R AM 92270 AM 2017 92270 A 23(483)2017 
M 2018 29681 R AM 92283 AM 2018 92283 A 1(485)2018 
M 2018 29682 R AM 92308 AM 2018 92308 A 2(486)2018 
M 2018 29683 R AM 92353 AM 2018 92353 A 2(486)2018 
M 2018 29684 R AM 92355 AM 2018 92355 A 2(486)2018 
M 2018 29685 R AM 92356 AM 2018 92356 A 2(486)2018 
M 2018 29686 R AM 92369 AM 2018 92369 A 1(485)2018 
M 2018 29687 R AM 92370 AM 2018 92370 A 1(485)2018 
M 2018 29688 R AM 92371 AM 2018 92371 A 1(485)2018 
M 2018 29689 R AM 92372 AM 2018 92372 A 1(485)2018 
M 2018 29690 R AM 92373 AM 2018 92373 A 1(485)2018 
M 2018 29691 R AM 92374 AM 2018 92374 A 1(485)2018 
M 2018 29692 R AM 92470 AM 2018 92470 A 1(485)2018 
M 2018 29693 R AM 92471 AM 2017 92471 A 24(484)2017 
M 2018 29694 R AM 92497 AM 2018 92497 A 1(485)2018 
M 2018 29695 R AM 92589 AM 2017 92589 A 24(484)2017 
M 2018 29696 R AM 92870 AM 2018 92870 A 2(486)2018 
M 2018 29697 R AM 92871 AM 2018 92871 A 2(486)2018 
M 2018 29698 R AM 92928 AM 2018 92928 A 2(486)2018 
M 2018 29699 R AM 92995 AM 2018 92995 A 2(486)2018 
M 2018 29700 R AM 96920 - 10(494)2018 
M 2018 29701 R AM 96923 - 10(494)2018 
M 2018 29702 R AM 96928 - 10(494)2018 
M 2018 29703 R AM 96943 - 10(494)2018 
M 2018 29704 R AM 96932 - 10(494)2018 
M 2018 29705 R AM 97026 - 10(494)2018 
M 2018 29706 R AM 97027 - 10(494)2018 
M 2018 29707 R AM 97028 - 10(494)2018 
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sistemuri saZieblebi 

ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  
Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 1 2 
AM 2018 94163 A AM 94163 
AM 2018 94176 A AM 94176 
AM 2018 94181 A AM 94181 
AM 2018 94184 A AM 94184 

1 2  AM 2018 94192 A AM 94192 
AM 2018 90611 A AM 90611   AM 2018 94226 A AM 94226 
AM 2018 91288 A AM 91288   AM 2018 94246 A AM 94246 
AM 2018 91528 A AM 91528   AM 2018 94247 A AM 94247 
AM 2018 91875 A AM 91875   AM 2018 94264 A AM 94264 
AM 2018 91962 A AM 91962   AM 2018 94265 A AM 94265 
AM 2018 92031 A AM 92031   AM 2018 94283 A AM 94283 
AM 2018 92500 A AM 92500   AM 2018 94341 A AM 94341 
AM 2018 92553 A AM 92553   AM 2018 94342 A AM 94342 
AM 2018 93238 A AM 93238   AM 2018 94343 A AM 94343 
AM 2018 93483 A AM 93483   AM 2018 94345 A AM 94345 
AM 2018 93484 A AM 93484   AM 2018 94346 A AM 94346 
AM 2018 93531 A AM 93531  AM 2018 94347 A AM 94347 
AM 2018 93558 A AM 93558   AM 2018 94351 A AM 94351 
AM 2018 93617 A AM 93617   AM 2018 94352 A AM 94352 
AM 2018 93618 A AM 93618   AM 2018 94353 A AM 94353 
AM 2018 93678 A AM 93678   AM 2018 94364 A AM 94364 
AM 2018 93718 A AM 93718   AM 2018 94371 A AM 94371 
AM 2018 93966 A AM 93966   AM 2018 94553 A AM 94553 
AM 2018 94056 A AM 94056   AM 2018 94572 A AM 94572 
AM 2018 94057 A AM 94057   AM 2018 94599 A AM 94599 
AM 2018 94077 A AM 94077   AM 2018 94605 A AM 94605 
AM 2018 94079 A AM 94079   AM 2018 94795 A AM 94795 
AM 2018 94129 A AM 94129     
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sistemuri saZieblebi 

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  
da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 

 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 1 2 
33 AM 2018 93531 A 
33 AM 2018 93558 A 
33 AM 2018 94264 A 
33 AM 2018 94265 A 

1 2  33 AM 2018 94605 A 
 1  AM 2018 91528 A  33 AM 2018 94795 A 

1 AM 2018 93238 A  34 AM 2018 91875 A 
5 AM 2018 91962 A  34 AM 2018 93718 A 
5 AM 2018 93617 A  35 AM 2018 90611 A 
5 AM 2018 93618 A  35 AM 2018 91962 A 
5 AM 2018 94176 A  35 AM 2018 93484 A 
5 AM 2018 94341 A  35 AM 2018 93531 A 
5 AM 2018 94342 A  35 AM 2018 94057 A 
5 AM 2018 94343 A  35 AM 2018 94181 A 
5 AM 2018 94371 A  35 AM 2018 94184 A 
5 AM 2018 94553 A  35 AM 2018 94226 A 
7 AM 2018 93966 A  35 AM 2018 94351 A 
9 AM 2018 93966 A  35 AM 2018 94352 A 
9 AM 2018 94184 A  35 AM 2018 94353 A 
9 AM 2018 94226 A  35 AM 2018 94364 A 
9 AM 2018 94351 A  35 AM 2018 94599 A 
9 AM 2018 94352 A  36 AM 2018 94283 A 
9 AM 2018 94353 A  36 AM 2018 94351 A 
9 AM 2018 94364 A  36 AM 2018 94352 A 

10 AM 2018 94572 A  36 AM 2018 94353 A 
12 AM 2018 94079 A  37 AM 2018 93966 A 
17 AM 2018 93238 A  38 AM 2018 94184 A 
18 AM 2018 94181 A  38 AM 2018 94345 A 
19 AM 2018 93238 A  38 AM 2018 94346 A 
25 AM 2018 94077 A  38 AM 2018 94347 A 
25 AM 2018 94181 A  38 AM 2018 94351 A 
25 AM 2018 94247 A  38 AM 2018 94352 A 
28 AM 2018 94056 A  38 AM 2018 94353 A 
28 AM 2018 94364 A  40 AM 2018 93484 A 
29 AM 2018 92031 A  41 AM 2018 94056 A 
29 AM 2018 93484 A  41 AM 2018 94057 A 
29 AM 2018 93531 A  41 AM 2018 94163 A 
29 AM 2018 94192 A  41 AM 2018 94184 A 
29 AM 2018 94795 A  41 AM 2018 94246 A 
30 AM 2018 92553 A  41 AM 2018 94364 A 
30 AM 2018 93484 A  42 AM 2018 94184 A 
30 AM 2018 93531 A  42 AM 2018 94351 A 
30 AM 2018 93678 A  42 AM 2018 94352 A 
30 AM 2018 94192 A  42 AM 2018 94353 A 
30 AM 2018 94795 A  43 AM 2018 93483 A 
31 AM 2018 93484 A  43 AM 2018 93484 A 
32 AM 2018 93484 A  43 AM 2018 93531 A 
32 AM 2018 93531 A  43 AM 2018 94129 A 
33 AM 2018 90611 A  43 AM 2018 94192 A 
33 AM 2018 91288 A  44 AM 2018 91528 A 
33 AM 2018 92500 A    
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sistemuri saZieblebi 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis 
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis klasi 

(511) 

daCqarebuli proceduriT 
registrirebuli sasaqonlo 

niSnis nomeri 
(111) 

1 M 2018 28492 R 
3 M 2018 28534 R 
5 M 2018 28492 R 
5 M 2018 29632 R 
5 M 2018 29709 R 
9 M 2018 29639 R 

32 M 2018 28494 R 
33 M 2018 29631 R 
34 M 2018 28493 R 
34 M 2018 29641 R 
34 M 2018 29642 R 
34 M 2018 29643 R 
34 M 2018 29644 R 
34 M 2018 29645 R 
34 M 2018 29646 R 
34 M 2018 29700 R 
34 M 2018 29701 R 
34 M 2018 29702 R 
34 M 2018 29703 R 
34 M 2018 29704 R 
34 M 2018 29705 R 
34 M 2018 29706 R 
34 M 2018 29707 R 
34 M 2018 29708 R 
36 M 2018 29639 R 
41 M 2018 29633 R 
41 M 2018 29640 R 
43 M 2018 29634 R 
43 M 2018 29635 R 
43 M 2018 29636 R 
43 M 2018 29637 R 
43 M 2018 29647 R 
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samrewvelo sakuTrebis 

oficialuri biuleteni     

 

10(494) 

 

gamogonebebi 

sasargeblo modelebi 

dizainebi 

sasaqonlo niSnebi 

 
 
 

 

 

 

 

mTavari redaqtori:    n. bebriSvili 

koreqtori:  l. Wanturia  

damkabadonebeli:        m. ordeniZe 

q. svaniZe 

poligrafiuli jgufi:         m. meCitiSvili 

i. gogolaSvili 

l. doliZe 

 

 

 

 

 

 

 

xelmowerilia gamosacemad: 2018 05 24 
 

tiraJi: 25 

SekveTa #10 
 
 
 

biuletenis eleqtronuli versiis gacnoba SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze. 
 

 

 

saTao ofisi: 3300 q. mcxeTa, antioqiis q. #5; faqsi: (+995 32) 2252531 

0179 q. Tbilisi, nino ramiSvilis q. #4; tel.: (+995 32) 2252533 

info@sakpatenti.org.ge 
www.sakpatenti.gov.ge 
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