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gamoqveynebis TariRi – 2019 05 27 



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:  

14613; 14035; 14710; 14792; 14312; 14448; 14617; 14793; 14141; 14537; 14652; 14818; 14801; 14807; 
14147 

 

• patenti:  

6972 
 

sasargeblo modelebi 
 

• patentebi:  

2009, 2010 
 

dizainebi 
 

• ganacxadi, romEEelzec gamotanilia gadawyvetileba registraciis Sesaxeb:  

1069 
 

• registrirebuli dizaini: 
808 

 

sasaqonlo niSnebi 
 

•    erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi: 
100009-100012; 100014-100016; 100026; 100032; 100040, 100041; 100049, 100050; 100056; 100067-           
-100069; 100071; 100098; 94175; 96297*; 97228; 97419; 98553; 98775; 99298; 99433; 99439; 99651- 99653; 
99667; 99671; 99751; 99757; 99766; 99780; 99868; 99872; 99895, 99896; 99898-99906; 99946; 99951, 
99952; 99960, 99961 

 

• registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

31162-31231 
 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

31159-31161; 31232 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
dacvis miniWebis Sesaxeb: 
95464*; 95511; 95910*; 96015; 97673; 97738; 98322; 98326, 98327; 98359; 98460; 98462; 98474; 98497, 
98498; 98501; 98505, 98506; 98523; 98539; 98627; 98706; 98733; 98811; 98814; 98816; 98820; 98823; 
98858-98869; 98871-98875; 98933; 98938; 98954- 98956; 98960; 99002-99004; 99008; 99010; 99012; 
99016, 99017; 99019; 99045; 99048; 99118; 99141-99144; 99146, 99147; 99250- 99252; 99257; 99552; 
99566, 99567 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi: 
91204; 92522; 93304; 93826; 94383; 94936; 95418; 96013; 96188; 96276; 96746-96754; 96777; 96898; 
96901; 96906; 96909; 96912-96914; 96921, 96922; 96997-96999; 97034- 97036; 97038-97040; 97042-97048; 
97050; 97081; 97085; 97095-97099; 97109, 97110; 97112; 97119-97123; 97156; 97247; 97270; 97273, 
97274; 97276-97278; 97283-97298; 97300-97314; 97316-97323; 97335; 97499; 97501-97504; 97508; 97511; 
97513; 97515-97517; 97528; 97548-97552; 97555, 97556; 97561; 97578; 97590-97596; 97598; 97620; 
97734; 97819; 97823; 97846; 97936-97945 

 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi da geografiuli aRniSvnebi: 

• lisabonis SeTanxmebis Tanaxmad, saerTaSoriso registraciis safuZvelze saqar- 
     TveloSi gansaxilvelad miRebuli saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi 

4727, 4728 
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ganyofileba A 
 

A 01 
 
(10) AP 2019 14613 A  (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 N 43/52 
A 01 P 3/00 
C 07 D 401/04  

(21) AP 2016 14613  (22) 2016 03 21 
(31) 15161494.8 
(32) 2015 03 27 
(33) EP 
(71) სინჯენტა პარტიციპეიშენს აგ (CH)  

შვარცვალდალლეე 215, ბაზელი, 4058,  
შვეიცარია (CH) 

(72) ლაურა ქუარანტა (CH);  
მატიას ვაის (CH);  
ფარხან ბოუ ჰამდან (CH) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2017 10 25 
(86) PCT/EP2016/056127, 2016 03 21 
(54) მიკრობიოციდური ჰეტერობიციკლური  

წარმოებულები 
(57) გამოგონება ეხება, ნაერთებს ფორმულით I, 

[     ]m

[     ]nR
5

N

N

N

R
6R

1

R
2

R
3
R

4

R
7

(I) 
მათ გამოყენებას სოფლის მეურნეობაში ან 
მებაღეობაში, კერძოდ, ფიტოპათოგენური  
მიკროორგანიზმების წინააღმდეგ საბრძოლ-
ველად.  
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 
 12 დამოკიდებული  
__________________________________________ 
 
A 61 
 
(10) AP 2019 14035 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 9/32 
A 01 N 33/08 

(21) AP 2014 14035 (22) 2014 06 17 
(31) 61/835,965 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(32) 2013 06 17 
(33) US 
(71) რაპტორ ფარმასიუტიკალზ ინკ. (US) 

7 ჰემილტონ ლენდინგ, სვიტ 100, ნოვატო,  
კალიფორნია 94949 (US) 

(72) კეტლინ პაუელი (US); 
რამეშ მუტავარაპუ (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2016 01 12 
(86) PCT/US2014/042607, 2014 06 17 
(54) დაყოვნებული გამოთავისუფლების  

ცისტეამინის გრანულების შემადგენ- 
ლობა და მისი მიღების და გამოყენების 
ხერხები 

(57) დოზური ფორმა შეიცავს ცისტეამინის 
გადავადებული გამოთავისუფლების გრანუ-
ლებს. გრანულა შედგება ცისტეამინისა და 
შემკვრელის შემცველი გულისგან და ენტე-
როსოლუბილური მემბრანისგან. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
                  22 დამოკიდებული  
__________________________________________ 
 
(10) AP 2019 14710 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/4184 
A 61 P 35/00 
C 07 D 235/30 

(21) AP 2016 14710 (22) 2016 07 22 
(31) 15178419.6 
(32) 2015 07 27 
(33) EP 
(71) ბაიერ ფარმა აკციენგეზელშაფტ (DE)  

მიულერშტრასე 178, ბერლინი, 13353,  
გერმანია (DE) 

(72) ჰეიკო შირმერი (DE) 
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2018 02 26 
(86) PCT/EP2016/067477, 2016 07 22 
(54) მუტირებული იზოციტრატ დეჰიდრო- 

გენაზა IDH1 R132H-ის ინჰიბიტორი 
(57) ადუქტი (2E)-ბუტ-2-ენდიონმჟავა - 3-(2-{[4-
(ტრიფთორმეთოქსი)ფენილ]ამინო}-1-[(1R,5R)-
3,3,5-ტრიმეთილ ციკლოჰექსილ]-1H-ბენზიმი-
დაზოლ-5-ილ)პროპანმჟავა (1:4), ამ ადუქტის 
მიღების ხერხები, ფარმაცევტული კომპოზი-
ციები, რომელიც შეიცავს ამ ადუქტს და ამ 
ადუქტის გამოყენება სამკურნალო საშუა-

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 

ლების მისაღებად, რომელიც განკუთვნილია 
დაავადების სამკურნალოდ. 
მუხლები: 7 დამოუკიდებელი  
                3 დამოკიდებული 
ფიგურა:   5 
ცხრილი:  4 
__________________________________________ 
 

ganyofileba B 
 

B 28 
 
(10) AP 2019 14792 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 28 B 1/08 
E 04 C 2/26  

(21) AP 2018 14792 (22) 2018 05 22 
(71) გიორგი ლოლაძე (GE)  

ფალიაშვილის ქ. 37/2,  0179, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) გიორგი ლოლაძე  (GE) 
(54) თბოეფექტური სამშენებლო 

ელემენტის დამზადების ხერხი 
(57) მრავალშრიანი სამშენებლო თბოეფექტუ-
რი ელემენტის დასამზადებლად ბეტონის 
ნარევს ამზადებენ ერთდროულად ყველა იმ 
მასალის გამოყენებით, რომლებიც საჭიროა 
ყველა ფუნქციონალური შრის მისაღებად. 
ერთ-ერთი გარე მზიდი შრის მისაღებად 
იყენებენ მსხვილ, მძიმე შემავსებელს, ხოლო 
შიგა თბოსაიზოლაციო შრის მისაღებად 
იყენებენ მსუბუქ შემავსებელს. ნარევს ათავ-
სებენ ვიბრომაგიდაზე განთავსებულ ყალიბ-
ში, რომლის ვიბრირების დროს ხდება ბეტო-
ნის ნარევის განშრევება. უშუალოდ ნარევის 
განშრევების შემდეგ, ვიბრირების პროცესში, 
პუანსონზე მიმაგრებული ბადის გადაადგი-
ლების გზით ახორციელებენ ნარევის ზედა 
ზედაპირზე მსუბუქი ბეტონით წარმოქმნილი 
შრის ჩაძირვას ქვემოთ, ქვედა, მძიმე ბეტონით 
მიღებულ შრესთან შეხებამდე. ზედა, თბო-
საიზოლაციო შრის ჩაძირვისას ხსნარული 
ნაწილი მარცვლებსშორის სივრცისა და ბა-
დის უჯრების გავლით გადაადგილდება ზე-
მოთ და წარმოქმნის მეორე მზიდ შრეს 
წვრილმარცვლოვანი ბეტონისაგან. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
               3 დამოკიდებული 
ფიგურა:  12 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 

B 41 
 
(10) AP 2019 14312 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 41 M 3/00  
B 41 M 5/28 
C 09 D 11/00 
C 09 D 11/30 
C 09 D 11/50 
C 09 K 19/58 
B 41 M 3/14 
B 42 D 25/305  
B 42 D 25/364  

(21) AP 2015 14312 (22) 2015 03 27 
(31) PCT/EP2014/056468 
(32) 2014 03 31 
(33) EP 
(71) სიკპა ჰოლდინგ სა (CH) 

ავ. დე ფლორისა 41, CH-1008 პრილი (CH) 
(72) ერიკ დეკო (CH); 

ტრისტან ჟოზენ (CH) 
(74) ლილიანა დარახველიძე 
(85) 2016 10 28 
(86) PCT/EP2015/056679, 2015 03 27 
(54) მარკირება, რომელიც ქირალურ  

თხევადკრისტალურ პოლიმერს და  
ლუმინესცენციურ ნივთიერებას 
შეიცავს 

(57)  წარმოდგენილია ფუძეშრის მარკირება, 
რომელიც შეიცავს, სულ მცირე, ერთ ლუმი-
ნესცენციურ ნივთიერებას (a) და, სულ მცირე, 
ერთ მასალას (b) ქირალური თხევადკრისტა-
ლური პოლიმერის (CLCP) საფუძველზე. არეკ-
ვლის ტალღების სიგრძეების დიაპაზონი გა-
დაფარავს (a) ლუმინესცენციის ტალღების 
სიგრძეების დიაპაზონის, სულ მცირე ნაწილს. 
ლუმინესცენციური ნივთიერების (a), სულ 
მცირე, ნაწილი განთავსებულია მასალის (b) 
ქვემოთ. 
მუხლები: 5 დამოუკიდებელი 
 9 დამოკიდებული 
ფიგურა:  7 
__________________________________________ 
 

ganyofileba C 
 

C 09 
 
(10) AP 2019 14448 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 09 K 8/05 
C 02 F 1/00 

(21) AP 2017 14448 (22) 2017 03 10 
(31) 62/423,348 
(32) 2016 11 17 
(33) US 
(71) ალბემარლ კორპორეიშენ (US) 
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451 ფლორიდა სტრიტ, ბეიტონ რუჟ,  
ლუიზიანა, 70801-1765 (US) 

(72) იუნცი ლიუ (US); 
გრეგორი, ხ. ლამბეტი (US) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(54) მაღალი სიმკვრივის წყლიანი  

ჭაბურღილის სითხეები 
(57) მოცემულ გამოგონებაში შემოთავაზებუ-
ლია თუთიის შემცველობის გარეშე წყლიანი 
მარილხსნარის კომპოზიციები, რომელთა  
სიმკვრივე არის დაახლოებით 14,3 ppg-დან 
15,8 ppg-მდე (1,71-1,89 კგ/ლ) და კრისტალი-
ზაციის ნამდვილი ტემპერატურა დაახლოე-
ბით 20° F (-6,7°C) ან ნაკლები და ისინი შეი-
ცავს წყალს და ერთ ან მეტ არაორგანულ 
ბრომიდის მარილს, ამასთან, არაორგანული 
ბრომიდის მარილები მოიცავს კალციუმის 
ბრომიდს და ცეზიუმის ბრომიდს. აგრეთვე, 
შემოთავაზებულია ამ თუთიის შემცველობის 
გარეშე წყლიანი მარილხსნარის კომპოზიციე-
ბის მიღების ხერხები. 
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 
 16 დამოკიდებული 
ცხრილი:  3 
__________________________________________ 
 

C 22 
 
(10) AP 2019 14617 A  (51) Int. Cl. (2006) 

C 22 B 3/08 
C 22 B 47/00 
C 25 C 1/06  

(21) AP 2017 14617  (22) 2017 10 27 
(71) ჯემალ შენგელია (GE)  

ნუცუბიძის ქ. 2, ბ. 9, 0184, თბილისი, 
საქართველო (GE);  
გიგლა წურწუმია (GE)  
დიდი დიღომი, ი. პეტრიწის ქ. 8ა, ბ. 2,  
0131, თბილისი, საქართველო (GE);  
თინათინ ლეჟავა (GE)  
ნუცუბიძის II მკრ., კვარტ. III, კორპ. 3,  
ბ. 35, 0183, თბილისი, საქართველო (GE);  
ნანა ქოიავა (GE)  
ნუცუბიძის ფერდობი, II მკრ., კვარტ. IV,  
 
კორპ. 2, ბ. 15, 0183, თბილისი,  
საქართველო (GE);  
სალომე შიგარდელაშვილი (GE)  
ფონიჭალა 3, კორპ.  28, ბ. 114, 0121,  
თბილისი, საქართველო (GE);  
ლევან ბერიაშვილი (GE)  
ვაზისუბანი, წულუკიძის III შესახ.,  
კორპ. 9, ბ. 24, 0190, თბილისი,  
საქართველო (GE);  
დავით გოგოლი (GE)  
პოლიტკოვსკაიას ქ. 8, სადარ. II, ბ. 29,  
0186, თბილისი, საქართველო (GE);  

ზვიად კურტანიძე (GE)  
ლუბლიანას ქ. 11, კორპ. I, ბ. 82, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ჯემალ შენგელია (GE);  
გიგლა წურწუმია (GE);  
თინათინ ლეჟავა (GE);  
ნანა ქოიავა (GE);  
სალომე შიგარდელაშვილი (GE);  
ლევან ბერიაშვილი (GE);  
დავით გოგოლი (GE);  
ზვიად კურტანიძე (GE) 

(74) გიგლა წურწუმია 
(54) მანგანუმის ოქსიდური მადნების  

გამოტუტვის ხერხი 
(57) მანგანუმის  მადნების გამოტუტვის 
ხერხი, რომელიც ითვალისწინებს ელექტრო-
ლიზერში მადნის  MnO2-ის არაპირდაპირ და 
პირდაპირ ელექტროქიმიურ აღდგენას გამომ-
ტუტავ ხსნარში 0.5-0.7 გ/ლ  რკინის იონების 
თანაობისას, ამასთან,  პროცესს ატარებენ 20-
40°C-ზე  ჰაერის მუდმივი შებერვით უდიაფ-
რაგმო ელექტროლიზერში, სადაც კათოდად 
გამოყენებულია ნახშირბადის ქეჩის ელექტ-
როდი. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
__________________________________________ 
 
C 23 
 
(10) AP 2019 14793 A  (51) Int. Cl. (2006) 

C 23 C 14/35  
(21) AP 2018 14793  (22) 2018 05 22 
(71) ზაურ ბერიშვილი (GE)  

დიღმის მასივი, III კვარტ., 36, ბ. 87, 0159,  
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ზაურ ბერიშვილი (GE) 
(54) ვაკუუმში ნანომასალის მიღების  

ხერხი და მაგნეტრონული გაფრქვევის  
მოწყობილობა მის განსახორციელებ- 
ლად 

(57) წარმოდგენილია ნანომასალის მიღების 
ხერხი და მაგნეტრონული გაფრქვევის მოწ-
ყობილობა მის განსახორციელებლად. ხერხი 
ითვალისწინებს წრეწირის ევოლვენტების 
წირისაგან შედგენილი შეკრული კონტურის 
კონფიგურაციის მბრუნავი მაგნიტური ველის 
მეშვეობით დისკური სამიზნის ზედაპირზე 
გაფრქვევის აქტიური ზონის წარმოქმნას, 
აღნიშნული კონტურის ფორმის აირული გან-
მუხტვისა და გაფრქვევის აქტიური ზონის 
თავზე ტოროიდული ფორმის მაგნეტრონული 
პლაზმის წარმოქმნას, პლაზმის არეში მუშა 
აირის ატომების იონიზაციას, აჩქარებასა და 
მიღებული იონებით სამიზნის ბომბარდი-
რებას მის ზედაპირზე კათოდური ლაქების 
ფორმირებისა და დისპერგირებისათვის, პლა-
ზმის არეში დისკური სამიზნის წარმოქმნილი 
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თხევადი მასალის მიწოდებას, მის კასკადურ 
დაშლას და წარმოქმნილი ნანონაწილაკების 
გაცივებას და გამყარებას. მაგნეტრონულ 
გაფრქვევის მოწყობილობა შეიცავს ვაკუუ-
მურ კამერას, რომელშიც განლაგებულია 
ანოდი, კათოდური კვანძი დისკური სამიზნით, 
მაგნიტური სისტემა მაგნიტთა ჯგუფებით და 
მისი ბრუნვის სიხშირის მართვის ბლოკით, და 
კათოდური კვანძის გაცივების სისტემას. უზ-
რუნველყოფილია მაგნიტური სისტემის ბრუნ-
ვის შესაძლებლობა გაცივების სისტემაში 
გამდინარე მაცივებელი სითხის ჭავლის ზე-
მოქმედებით. თითოეული ჯგუფის ერთსახელა 
პოლუსები განლაგებულია განსაზღვრული 
რადიუსის წრეწირის ევოლვენტების წირი-
საგან შედგენილი შესაბამისი შეკრული კონ-
ტურის წირის გასწვრივ. მართვის ბლოკი 
შეიცავს მაგნიტურ სისტემასთან ერთად 
მბრუნავ გარსაცმს მუდმივი მაგნიტებით და 
სამუხრუჭო რგოლით, და უძრავ მაგნიტურ 
გადამწოდს და პიეზოელემენტებს. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
                10 დამოკიდებული 
ფიგურა:  4 
__________________________________________ 
 
C 30 
 
(10) AP 2019 14141 A  (51) Int. Cl. (2006) 

C 30 B 15/00 
H 01 L 21/263 

(21) AP 2016 14141  (22) 2016 05 11 
(71) ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და 

მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი (GE) 
მინდელის ქ. 10, 0186, თბილისი, 
საქართველო (GE) 

(72) ნოდარ კეკელიძე (GE); 
გიზო კეკელიძე (GE); 
დავით კეკელიძე (GE); 
ელზა ხუციშვილი (GE) 

(74) ელზა ხუციშვილი 
(54) ხისტი დასხივებისადმი რადიაციუ- 

ლად მედეგი ნახევარგამტარი ელექტ- 
რული მასალა 

(57) ხისტი დასხივებისადმი რადიაციულად 
მედეგი ნახევარგამტარი ელექტრული მასალა 
InPxAs1-x შენადნობი, სადაც x=0.3-0.4 განსხ-
ვავდება იმით, რომ იგი ხასიათდება Ф= 6.0·10¹¹ 
ელექტრონ/სმ² ნაკადის ელექტრონებით დას-
ხივების მიმართ ელექტრონების კონცენტ-
რაციის მუდმივობით. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  1 
__________________________________________ 
 

 

ganyofileba E 
 

E 01 
 
(10) AP 2019 14537 A  (51) Int. Cl. (2006) 

E 01 B 11/54  
(21) AP 2017 14537  (22) 2017 06 30 
(71) ნინო მუხიგულაშვილი (GE)  

წიწამურის ქ. 16, 0180, თბილისი,  
საქართველო (GE);  
ვახტანგ კუპრაძე (GE)  
დიღმის მას., III კვარტ., კორპ. 5, ბ. 83,  
0159, თბილისი, საქართველო (GE);  
გიორგი კეშელავა (GE)  
ჩუბინაშვილის ქ. 75, 0112, თბილისი,  
საქართველო (GE);  
მერაბ ჩალაძე (GE)  
ჯავახეთის  ქ., II შესახ., კორპ. 10, ბ. 30,  
0182, თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ნინო მუხიგულაშვილი (GE);  
ვახტანგ კუპრაძე (GE);  
გიორგი კეშელავა (GE);  
მერაბ ჩალაძე (GE) 

(54) მაიზოლირებელი პირაპირის  
დაზიანების წინა მდგომარეობის  
მონიტორინგის ხერხი 

(57) წარმოდგენილია მაიზოლირებელი პირა-
პირის დაზიანების წინა მდგომარეობის მონი-
ტორინგის ხერხი, რომელშიც ხორციელდება 
პოტენციალთა სხვაობის გაზომვა და  დისტა-
ნციური გადაცემა უწყვეტ, ავტომატურ  რეჟიმ-
ში ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელის, სა-
კომუნიკაციო  არხის   და  ცენტრალური  სერ-
ვერის მეშვეობით. მომსახურე პერსონალს 
ეძლევა შესაძლებლობა დროულად დაადგი-
ნოს და თავიდან აიცილოს მაიზოლირებელი 
პირაპირის დაზიანება. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  1 
__________________________________________ 
 
E 02 
 
(10) AP 2019 14652 A  (51) Int. Cl. (2006) 

E 02 B 8/06  
(21) AP 2017 14652  (22) 2017 12 18 
(71) გოგა  ჩახაია (GE)  

ნუცუბიძის I მკრ., I კორპ., ბ. 4ა, 0183,  
თბილისი,  საქართველო (GE);  
გივი გავარდაშვილი (GE)  
ვარკეთილი 3, II მკრ., კორპ.  29, ბ. 17,  
0163, თბილისი, საქართველო (GE);  
ლევან წულუკიძე (GE)  
ნუცუბიძის ფერდ., I მკრ., კორპ. 1, ბ. 40,  
0183, თბილისი, საქართველო (GE);  
ნუგზარ კვაშილავა (GE)  
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მ. ასათიანის ქ. 12, ბ. 16,  0177, თბილისი,  
საქართველო (GE);  
ირაკლი კვირკველია (GE)  
ჯანაშიას ქ. 5-7, ბ. 11, 0179, თბილისი,  
საქართველო (GE);  
სოფიო გოგილავა (GE)  
ნუცუბიძის I მკრ., I კორპ., ბ. 4ა, 0183,  
თბილისი, საქართველო (GE);  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსი- 
ტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის  
წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი (GE)  
კოსტავას ქ. 77, 0181, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) გოგა  ჩახაია (GE);  
გივი გავარდაშვილი (GE);  
ლევან წულუკიძე (GE);  
ნუგზარ კვაშილავა (GE);  
ირაკლი კვირკველია (GE);  
სოფიო გოგილავა (GE) 

(54) ღვარცოფსაწინააღმდეგო კონსტ- 
რუქცია                                                      

(57) ღვარცოფსაწინააღმდეგო კონსტრუქცია 
შედგება კვადრატული ფუძის მქონე წაკვე-
თილი პირამიდის ფორმის, ინერტული მასა-
ლით 10 ამოვსებული, ღრუ ელემენტებისაგან 
1, რომლებიც ცალ-ცალკე, ჭადრაკულად 
ჩამაგრებულია კალაპოტის ბეტონის ფუძეში 
7, მათი ერთი წიბო 2, რომელიც მიმართულია 
ღვარცოფის მოძრაობის საპირისპიროდ, და-
ფარულია დამცავი ლითონის ფირფიტით 9. 
ელემენტები კალაპოტში განლაგებულია ღვა-
რცოფის მოძრაობის მიმართულებით მზარდი 
გაბარიტების მქონე რიგებად.  
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  4 

 
ფიგ. 1 

__________________________________________ 

 
 
 

ganyofileba H 
 
H 01 
 
(10) AP 2019 14818 A  (51) Int. Cl. (2006) 

H 01 H 33/00  
(21) AP 2018 14818  (22) 2018 06 26 
(31) 2017128384 
(32) 2017 08 08 
(33) RU 
(71) ოოო ,,სველ სილოვიე-ტრანსფორმა- 

ტორი“ (RU)  
ულ. ჩერნიახოვსკოგო 61,  ეკატერინ- 
ბურგი, 620010, რუსეთის ფედერაცია (RU) 

(72) ალექსანდრ ანატოლიევიჩ პონო- 
მარევი (RU);  
პაველ სერგეევიჩ  კრივცოვი (RU);  
სერგეი ნიკოლაევიჩ  ტკაჩევი  (RU) 

(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(54) სამპოლუსიანი ამომრთველი 
(57) გამოგონება განეკუთვნება ელექტრო-
ტექნიკას, კერძოდ, ელექტრული აღჭურვი-
ლობის ძირითად ელემენტებს და შეიძლება 
გამოყენება ჰპოვოს სამპოლუსიანი ამომრთვე-
ლების კონსტრუქციებში, რომლებიც ყენდება 
საგორავ ურიკებზე. ტექნიკური შედეგია სამ-
პოლუსიანი ამომრთველის შექმნა, რომელსაც 
აქვს შედარებით მარტივი კონსტრუქცია, 
შემცირებული გაბარიტები ექსპლუატაციისას 
გაზრდილი მოხერხებულობის პირობებში. 
სამპოლუსიანი ამომრთველი შეიცავს სამ 
პოლუსს, ამძრავს და საგორავ ურიკას, რომე-
ლიც განკუთვნილია მასზე ამომრთველის 
დასაყენებლად და მის გადასაადგილებლად 
კომპლექტური გამანაწილებელი მოწყობილო-
ბის უჯრედის შიგნით. საგორავი ურიკა  შეი-
ცავს ელექტრულ ძრავას, რომელსაც აქვს 
ღერძი, რედუქტორს, ამძრავ ლილვს, რომე-
ლიც განლაგებულია ურიკის სიმეტრიის ღერ-
ძის გასწვრივ, მისი გადაადგილების მიმარ-
თულების თანაღერძულად, ამომრთველის 
გადაადგილების მაბლოკირებელ მოწყობი-
ლობას. ელექტრული ძრავა რედუქტორით 
დაყენებულია ჰორიზონტალურ სიბრტყეში 
ურიკის ცენტრალურ ნაწილში ისე, რომ ელექ-
ტრული ძრავას ღერძი ამძრავი ლილვის პარა-
ლელურია, რედუქტორის სიბრტყე ემთხვევა 
ურიკის ზედა სიბრტყეს, ხოლო ამძრავი ლილ-
ვი რედუქტორთან დაკავშირებულია მასზე 
დაყენებული კბილა გადაცემით.  
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
                1 დამოკიდებული    
ფიგურა:    5 
__________________________________________ 
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H 02 
 
(10) AP 2019 14801 A  (51) Int. Cl. (2006) 

H 02 B 11/02  
(21) AP 2018 14801  (22) 2018 06 05 
(31) RU2017119907 
(32) 2017 06 06 
(33) RU 
(71) ოოო ,,სველ სილოვიე-ტრანსფორმა- 

ტორი“ (RU)  
ულ. ჩერნიახოვსკოგო 61,  ეკატერინ- 
ბურგი, 620010, რუსეთის ფედერაცია (RU) 

(72) იგორ ნიკოლაევიჩ ბაიკალოვი (RU); 
ალექსანდრ ანატოლიევიჩ პონო- 
მარევი (RU) 

(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(54) გარეთ დასაყენებელი კომპლექ- 

ტური მანაწილებელი მოწყობილობა 
და მისი დამზადების ხერხი 

(57) გამოგონება განეკუთვნება ელექტროტექ-
ნიკას, კერძოდ, ელექტრული ენერგიის წარ-
მოების, განაწილებისა და გარდაქმნის სფე-
როს და შეიძლება გამოყენებულ იქნეს კომპ-
ლექტურ მანაწილებელ მოწყობილობებში 
(კმმ). გამოგონება წყვეტს ისეთი კმმ-ის და 
მისი დამზადების ხერხის შექმნის ამოცანას, 
 რომლებიც ხასიათდება იმით, რომ მოწყო-
ბილობის ტრანსპორტირებასთან დაყენების 
ადგილამდე და შემდეგ მის აწყობასთან და-
კავშირებული ხარჯები მინიმუმამდეა დაყვა-
ნილი. მინიმუმამდეა დაყვანილი, აგრეთვე, 
საექსპლუატაციო მოუხერხებლობა. კმმ შეი-
ცავს ასაწყობ ბლოკ-მოდულებს, რომლებიც 
ხისტადაა შეერთებული ერთმანეთთან და 
წარმოქმნის კორპუსს, რომელიც შეიცავს 
უჯრედებს ძირითადი ელექტროტექნიკური 
აღჭურვილობით, დამხმარე აღჭურვილობას, 
განათების, გათბობისა და ვენტილაციის  სის-
ტემებს, შემყვან მოწყობილობას და მომსახუ-
რების დერეფნებს. დასმული ამოცანის გადა-
საწყვეტად ბლოკ-მოდულები, რომლებიც 
შეიცავს უჯრედებს ძირითადი აღჭურვილო-
ბით, განლაგებულია მოწყობილობის ცენტრა-
ლურ ნაწილში, ხისტადაა შეერთებული ერთ-
მანეთთან და დაყენებულია მოწყობილობის 
სიმეტრიის ვერტიკალური ღერძის მიმართ 
სიმეტრიულად  და მართობულად. ამასთან, 
დამხმარე აღჭურვილობა და მომსახურების 
დერეფნები თავსდება ბლოკ-მოდულებში, რო-
მლებიც დაყენებულია მოწყობილობის ცენტ-
რალური ნაწილის ორივე მხარეს, ამასთან, 
ყოველი ბლოკ-მოდულის დიდი მხარე პარა-
ლელურია მოწყობილობის ფუძის მიმართ. 
ამასთან, დამხმარე აღჭურვილობისა და მომ-
სახურების დერეფნების შემცველი ბლოკ-
მოდულები აღიჭურვება კუთხვილიანი შეერ-
თების ელემენტებით, რომლებიც დაყენებუ-

ლია ბლოკ-მოდულის დიდი მხრის გასწვრივ 
და უზრუნველყოფს ორი ბლოკ-მოდულის 
შეერთებას ტრანსპორტირების პროცესში. 
ხერხი ითვალისწინებს ბლოკ-მოდულების 
დამზადებას ძირითადი და დამხმარე აღჭურ-
ვილობით და  მომსახურების დერეფნებით,  
მათ ტრანსპორტირებას დაყენების ადგილე-
ბისაკენ და შემდეგ თანამიმდევრულ აწყობას 
დაყენების ადგილებში. დასმული ამოცანის 
გადასაწყვეტად ტრანსპორტირების წინ ხორ-
ციელდება დამხმარე აღჭურვილობის და 
მომსახურების დერეფნების შემცველი ბლოკ-
მოდულების წყვილ-წყვილად შეერთება კუთ-
ხვილიანი შეერთების ელემენტების მეშვეო-
ბით და მათი განცალკევება დაყენების ადგი-
ლას. ამასთან, ბლოკ-მოდულების აწყობის 
თანმიმდევრობა შეირჩევა შემდეგნაირად, თა-
ვდაპირველად იდგმება ძირითადი აღჭურვი-
ლობის შემცველი ბლოკ-მოდულები, რომლე-
ბიც ქმნიან მოწყობილობის ცენტრალურ 
ნაწილს, შემდეგ მათ უერთდება დამხმარე 
აღჭურვილობისა და მომსახურების დერეფ-
ნების შემცველი ბლოკ-მოდულები. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი  
                 1 დამოკიდებული 
ფიგურა:    5 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2019 14807 A  (51) Int. Cl. (2006) 

H 02 B 13/02  
(21) AP 2018 14807  (22) 2018 06 13 
(31) 2017122506 
(32) 2017 06 26 
(33) RU 
(71) ოოო ,,სველ სილოვიე-ტრანსფორმა- 

ტორი“ (RU)  
ულ. ჩერნიახოვსკოგო 61,  ეკატერინ- 
ბურგი, 620010, რუსეთის ფედერაცია (RU) 

(72) ანდრეი სერგეევიჩ  ჩერნიხი RU;  
ალექსანდრ ანატოლიევიჩ  პონომა- 
რევი RU;  
იგორ ნიკოლაევიჩ  ბაიკალოვი RU 

(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი 
(54) გარეთ დასაყენებელი კომპლექ- 

ტური მანაწილებელი მოწყობილობა 
(57) გამოგონება განეკუთვნება ელექტრული 
ენერგიის წარმოების, განაწილებისა და 
გარდაქმნის სფეროს და შეიძლება გამოყენე-
ბულ იქნეს კომპლექტურ მანაწილებელ მოწ-
ყობილობებში (კმმ). ტექნიკური შედეგი − ისე-
თი გარეთ დასაყენებელი კმმ-ის შექმნა, რომე-
ლიც ხასიათდება ნებისმიერ აღჭურვილობას-
თან გამარტივებული წვდომით (სხვა აღჭურ-
ვილობის დაშლის აუცილებლობის გარეშე); 
გაზრდილი საექსპლუატაციო საიმედოობით, 
რაც მიიღწევა გამავალი იზოლატორებისა და 
სხვა აღჭურვილობის მოსახსნელ კორპუსში 
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gamogonebebi 

განთავსებით და მათზე ნალექების მიუწვდომ-
ლობით; ავარიული მდგომარეობის მინიმუ-
მამდე დაყვანით, რაც მიიღწევა ტიხრების 
დაყენებით, რომლებიც გამოყოფს დენის 
ტრანსფორმატორებს სხვა აღჭურვილობები-
საგან. ამ მიზნების მისაღწევად კმმ შეიცავს 
კონტეინერს, რომელშიც განთავსებულია 
უჯრედები ძირითადი ელექტროტექნიკური 
აღჭურვილობით, დამხმარე აღჭურვილობა, 
განათების, გათბობისა და ვენტილაციის 
სისტემები, მოსალტვა, რომელიც აკავშირებს 
გამავალ იზოლატორებს მოწყობილობის 
ელემენტებთან, ნაკრები სალტეების ნაკვე-
თური, მიერთების ნაკვეთური, სასალტე შემ-
ყვანები, რომლებიც განთავსებულია მოწყო-
ბილობის ზედა ნაწილში და გამოყვანილია 
გარეთ. უჯრედები ძირითადი ელექტროტექ-
ნიკური აღჭურვილობით შეიცავს დენის 
ტრანსფორმატორებს, ჩამამიწებლებს და ნაკ-
ვეთურებში განთავსებულ ამომრთველებს. 
საჰაერო ხაზთან შეერთებისათვის განკუთვ-
ნილი გამავალი იზოლატორები განთავსე-
ბულია მოწყობილობის ზედა ნაწილში, სა-
სალტე შემყვანები განთავსებულია მოსახს-
ნელ კორპუსში, რომელიც დაყენებულია 
კონტეინერის გვერდით ზედაპირზე და აქვს 
მომსახურებისთვის განკუთვნილი ლიუკი. 
გამავალი იზოლატორებისა და დენის ტრან-
სფორმატორების შემაერთებელი მოსალტვა 
განთავსებულია კონტეინერის ღიობში მასში 
განლაგებული გამავალი იზოლატორებით. 
დენის ტრანსფორმატორები მაგრდება უჯრე-
დების ზედა ნაწილში, ნაკრები სალტეების 
ნაკვეთურსა და მიერთების ნაკვეთურს შორის 
იდგმება გამყოფი ტიხარი, რომელზეც დაყე-
ნებულია ჩამამიწებელი. მიერთების ნაკვე-
თურისა და ნაკრები სალტეების ნაკვეთურის 
შიგა ვერტიკალურ კედლებზე შესრულებუ-
ლია მომსახურებისთვის განკუთვნილი ლიუ-
კი. მოსახსნელი კორპუსის ქვედა ნაწილში 
შესრულებულია საკაბელო ხაზთან მიერთე-
ბისათვის განკუთვნილი ლიუკი.     
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი  
 2 დამოკიდებული   
ფიგურა:  4 
__________________________________________ 
 
H 05 
 
(10) AP 2019 14147 A  (51) Int. Cl. (2006) 

H 05 B 7/08 
C 22 B 9/187 

(21) AP 2016 14147  (22) 2016 05 18 
(71) მარლენ შალამბერიძე (GE) 

თერჯოლის რაიონი სოფ. გოდოგანი,  
2400, ქუთაისი (GE); 
აკაკი კაკაურიძე (GE) 

მოსე ხონელის I შესახვ. 9, 5900,  
ხონი (GE); 
თამარ ცქიფურიშვილი (GE) 
ნიკეას ქ. 1, ბ. 8/8, 4600, ქუთაისი (GE); 
თედორე ფხაკაძე (GE) 
თაბუკაშვილის ქ. 92, 4600, ქუთაისი (GE) 

(72) მარლენ შალამბერიძე (GE); 
აკაკი კაკაურიძე (GE); 
თამარ ცქიფურიშვილი (GE); 
თედორე ფხაკაძე (GE) 

(54) არადნობად ელექტროდებიანი  
კრისტალიზატორი ლითონების  
ელექტროწიდური გადადნობისათვის 

(57) არადნობადი ელექტროდებიანი კრისტა-
ლიზატორი ლითონების ელექტროწიდური 
გადნობისათვის შეიცავს დენის წყაროსთან 
დაკავშირებულ ღრუ ცილინდრულ არადნო-
ბად ელექტროდს და გადასადნობი ლითონის 
ანალოგიური მასალისგან დამზადებულ დნო-
ბად ელექტროდს, ლითონის აბაზანას, წყლის 
საგრილებლიან კრისტალიზატორს და ქვესა-
დებს, სადაც დენის წყაროს ერთი მომჭერი 
მიერთებულია დნობად, ხოლო მეორე არად-
ნობად ელექტროდთან, ამასთან, კრისტალი-
ზატორი შედგება ერთმანეთისგან ელექტრუ-
ლად იზოლირებული, წყლით დამოუკიდე-
ბელი გაგრილების სამი სექციისაგან, რომელ-
თაგან ქვედა და ზედა სექციები წარმოადგენს 
არადნობად ელექტროდებს, რომელთაგან 
ზედა მიერთებულია დნობად ელექტროდთან. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  1 
__________________________________________ 
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gamogonebebi 

 
 
 
 

ganyofileba F 
 
F 03 
 
(11) P  2019 6972 B  (51) Int. Cl. (2006) 

F 03 G 4/00  
(10) AP 2019 14694 A (44) 3(511)/2019 
(21) AP 2018 14694 
(22) 2018 02 06 
(24) 2018 02 06 
(73) დავით ჯინჭარაძე (GE) 

კეკელიძის ქ. 25, ბ. 69, 0179,  
თბილისი (GE); 
შალვა ქოჩლაძე (GE)  
ალ. ყაზბეგის გამზ. 11ა, ბ. 42, 0160,  
თბილისი  (GE); 
სოლომონ იორამაშვილი (GE)  
ალ. გრიბოედოვის ქ. 3, 0108,  
თბილისი (GE) 

(72) სოლომონ იორამაშვილი (GE);  
შალვა ქოჩლაძე (GE);  
დავით ჯინჭარაძე (GE) 

(74) ვახტანგ ტოროტაძე 
(54) გეოთერმული ენერგომოწყობილობა 
_________________________________________ 
 

gamogonebis patenti 
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ganyofileba F 
 
F 01 
 
(11) U  2019 2010 Y  (51) Int. Cl. (2006)  

F 01 N 1/02 
(10) AU 2019 14657 U (44) 3 (511) 2019 
(21) AU 2017 14657 
(22) 2017 12 21 
(24) 2017 12 21 
(73) პაატა ციცქიშვილი (GE)  

ნუცუბიძის ქ. 211, კორპ. 3, ბ. 31, 0177,  
თბილისი (GE) 

(72) პაატა ციცქიშვილი (GE) 
(54) მაყუჩი სატრანსპორტო საშუალებე- 

ბისათვის 
_________________________________________ 
 

ganyofileba G 
 
G 01 
 
(11) U 2019 2009 Y (51) Int. Cl. (2006) 

G 01 N 27/00 
(10) AU 2018 14353 U (44) 23(507)/2018 
(21) AU 2016 14353 
(22) 2016 12 19 
(24) 2016 12 19 
(73) საქართველოს ტექნიკური უნივერსი- 

ტეტი (GE) 
კოსტავას ქ. 77, 0175, თბილისი (GE) 

(72) არჩილ ფრანგიშვილი (GE); 
თამაზ ძაგანია (GE); 
ელგუჯა ბუცხრიკიძე (GE) 

(74) გივი სიბაშვილი 
(54) ხსნარებსა ან აირებში ჟანგბადის 

კონცენტრაციის განმსაზღვრელი  
ელექტროქიმიური გადამწოდი 

_________________________________________ 
 

sasargeblo modelebi 
  

sasargeblo modelis patentebi 
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(10) AD 2019 1069 S (51) 11-01 
(21) AD 2018 1069 (22) 2018 12 18 
(28) 15 
(71) შპს ,,ზარაფხანა“  

ლუბლიანას ქ. 15, 0159,  თბილისი, საქართველო (GE) 
(72) თეა თეთრაძე (GE); 

ქეთევან ჭიჭივეიშვილი (GE) 
(54) 1.-15. საიუველირო ნაწარმი 
(55)  

1.1 2.1  
 
 
 

3.1 4.1  

dizainebi 
 

ganacxadi, romelzec 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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dizainebi 

 

5.1      6.1  
 
 
 
 
 

7.1       
 
 
 
 

8.1  
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dizainebi 

 

9.1     10.1  
 
 
 

11.1       12.1  
 
 

13.1  
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dizainebi 

 

14.1  
 
 

15.1  
 

_________________________________________________________________ 
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dizainebi 

 
 
 
 

(11) D 2019 808 S (51) 26-04 
(10) AD 2019 1046 S (44) 3(511)/ 2019 02 11  
(21) AD 2018 1046 
(22) 2018 07 10 
(24) 2018 07 10 
(28) 4 
(18) 2023 07 10 
(73) ჯეინ  გიორგობიანი (GE)  

ქ. წამებულის გამზ. 73, ბ. 10, 0144,  
თბილისი,  საქართველო (GE) 

(72) ჯეინ  გიორგობიანი (GE) 
(54) 1.-4. სადღესასწაულო სანთლები 
______________________________________ 
 

registrirebuli dizaini 
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(260) AM 2019 100009 A 
(210) AM 100009 
(220) 2018 10 23 
(731) შპს `ავერსი-ფარმა~ 

დ. აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  
ნეპტა 
Непта 
Nepta 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100010 A 
(210) AM 100010 
(220) 2018 10 23 
(731) შპს `ავერსი-ფარმა~ 

დ. აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  
ანასულინი 
Анасулин 
Anasulin 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100011 A 
(210) AM 100011 
(220) 2018 10 23 
(731) შპს `ავერსი-ფარმა~ 

დ. აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  
ექსისტა 
Эксиста 

Exista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100012 A 
(210) AM 100012 
(220) 2018 10 23 
(731) შპს `ავერსი-ფარმა~ 

დ. აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო  

(540)  
ანტიგლიონი 
Антиглион 

Antiglion 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100014 A 
(210) AM 100014 
(220) 2018 10 23 
(731) შპს `ავერსი-ფარმა~ 

დ. აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო  

(540)  
ლანცეპტი 
Ланцепт 
Lancept 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100015 A 
(210) AM 100015 
(220) 2018 10 23 
(731) შპს `ავერსი-ფარმა~ 

დ. აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო  

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 

(540)  

ვენარბოლი 
Венарбол 
Venarbol 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100016 A 
(210) AM 100016 
(220) 2018 10 23 
(731) შპს `ავერსი-ფარმა~ 

დ. აღმაშენებლის გამზ. 148/2, 0112,  
თბილისი, საქართველო  

(540)  

ინტაქტა 
Интакта 
Intacta 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100026 A 
(210) AM 100026 
(220) 2018 10 23 
(731) შპს `კურორტი საირმე~ 

სასტუმრო საირმე, კურორტი საირმე,  
1000, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი,  
საქართველო 

(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540) 

 
(591) მუქი წითელი, მუქი ნარინჯისფერი 
(531) 03.04.07; 03.05.03; 03.07.13; 25.07.25; 29.01.01 
(511)  
35 – სასტუმრო საქმიანობის მართვა. 
 

43 – დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყო-
ფის მომსახურება (სასტუმროები, პანსიონები), 
სასტუმროებით მომსახურება, ადგილების და-
ჯავშნა სასტუმროში. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100032 A 
(210) AM 100032 
(220) 2018 10 24 
(731) ეკატერინე მგალობლიშვილი 

თამარ მეფის ქ. 50, 4600, ქუთაისი,  
საქართველო 

(540) 

 
 

(591) შავი, ოქროსფერი 
(531) 01.01.01; 01.01.05; 01.01.10; 01.05.01; 01.11.08;  

26.04.13; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.12 
(511)  
41 – საერთაშორისო კონკურსების, მათ შორის, 
სილამაზის კონკურსების მოწყობა, მოდის კვი-
რეულის ჩატარება, ტალანტის კონკურსის მოწ-
ყობა და დაჯილდოვება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100040 A 
(210) AM 100040 
(220) 2018 10 25 
(731) შპს `ბერიკა~ 

ი. ჭავჭავაძის გამზ 1,  შესახ.6, ბ.80, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

კოხტა 
Koxta 
кохта 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100041 A 
(210) AM 100041 
(220) 2018 10 25 
(731) შპს `ბერიკა~ 

ი. ჭავჭავაძის გამზ. I,  შესახ. 6, ბ. 80, 0179,  
თბილისი, საქართველო 
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(540)  

mariteli 
მარიტელი 
марители 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100049 A 
(210) AM 100049 
(220) 2018 10 29 
(310) 074902 
(320) 30 04 2018 
(330) JM 
(731) მერიოტ  უორლდუაიდ კორპორეიშენ  

(მერილენდის კორპორაცია) 
10400 ფერნვუდ როუდი, მერილენდი,  
ბეთეზდა, 20817, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

MARRIOTT BONVOY 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური; წამახალისებელი პროგრამები; სასტუმ-
როების, კურორტების, ავიაგადაზიდვების, ავ-
ტომობილების გაქირავების, თაიმშერის, მოგ-
ზაურობების და დასვენების სფეროებთან დაკავ-
შირებული მომსახურების წინ წაწევა, წამახა-
ლისებელი პროგრამების მეშვეობით; კლიენტე-
ბის ლოიალობასთან დაკავშირებული პროგრა-
მების ორგანიზება, მართვა და ზედამხედველო-
ბა. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციე-
ბი; თაიმშერის მომსახურება უძრავი ქონების 
სფეროში წამახალისებელი პროგრამების ჩათ-
ვლით; მომსახურება, წამახალისებელი პროგ-
რამების ჩათვლით, რომელიც დაკავშირებულია 
უძრავი ქონების, საცხოვრებელი გაშენებების, 
აპარტამენტების, ბინებში ოთახების, ქალაქგა-
რეთ სახლებისა და ვილების შეფასებასთან, 
იჯარასთან და ლიზინგთან; საკრედიტო ბარა-
თებით მომსახურება. 
 

43 – საკვები პროდუქტებით და სასმელებით უზ-
რუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით უზ-
რუნველყოფა; სასტუმროების მომსახურება, წა-
მახალისებელი პროგრამების და სასტუმროებში 
ადგილების დაჯავშნის ჩათვლით. 
__________________________________________ 

(260) AM 2019 100050 A 
(210) AM 100050 
(220) 2018 10 29 
(310) 074903 
(320) 30 04 2018 
(330) JM 
(731) მერიოტ  უორლდუაიდ კორპორეიშენ  

(მერილენდის კორპორაცია) 
10400 ფერნვუდ როუდი, მერილენდი,  
ბეთეზდა, 20817, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი  
(540)  

BONVOY 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური; წამახალისებელი პროგრამები; სასტუმ-
როების, კურორტების, ავიაგადაზიდვების, ავ-
ტომობილების გაქირავების, თაიმშერის, მოგ-
ზაურობების და დასვენების სფეროებთან დაკავ-
შირებული  მომსახურების წინ წაწევა, წამახა-
ლისებელი პროგრამების მეშვეობით; კლიენტე-
ბის ლოიალობასთან დაკავშირებული პროგრა-
მების ორგანიზება, მართვა და ზედამხედვე-
ლობა. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციე-
ბი; თაიმშერის მომსახურება უძრავი ქონების 
სფეროში წამახალისებელი პროგრამების ჩათ-
ვლით; მომსახურება, წამახალისებელი პროგრა-
მების ჩათვლით, რომელიც დაკავშირებულია 
უძრავი ქონების, საცხოვრებელი გაშენებების, 
აპარტამენტების, ბინებში ოთახების, ქალაქგა-
რეთ სახლებისა და ვილების შეფასებასთან, 
იჯარასთან და ლიზინგთან; საკრედიტო ბარა-
თებით მომსახურება. 
 

43 – საკვები პროდუქტებით და სასმელებით უზ-
რუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით უზ-
რუნველყოფა; სასტუმროების მომსახურება, წა-
მახალისებელი პროგრამების და  სასტუმროებ-
ში ადგილების დაჯავშნის ჩათვლით. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100056 A 
(210) AM 100056 
(220) 2018 10 30 
(731) ვაჩე ჩინჩალაძე 

ა. აფაქიძის ქ. 7, ბ. 27, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
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(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 03.04.02; 03.04.12; 25.01.01; 25.01.05; 25.01.25;  

26.01.15; 28.05 
(511)  
29 – საკვები ცხიმები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100067 A 
(210) AM 100067 
(220) 2018 11 01 
(731) შპს `არტფარმა~ 

გამრეკელის ქ.  19 (512), 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

Flexygen 
ფლექსიჯენი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალო პრეპარატები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100068 A 
(210) AM 100068 
(220) 2018 11 01 
(731) ალიბაბა გრუპ ჰოლდინგ ლიმიტიდ 

ფორს ფლორ, უან კეპიტალ პლეის, პ.ო.  
ბოქს 847, ჯორჯ თაუნი, გრანდ კაიმანი,  
კაიმანის კუნძულები 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტო-
გრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამ-
წონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შე-
მოწმების), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწ-
ყოები და ინსტრუმენტები; ელექტროობის გადა-
ცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, 
რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინ-
სტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, 
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ჩამწერი 

დისკები; მექანიზმები აპარატებისათვის წინას-
წარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგა-
რიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი   
აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომპიუტერული 
პროგრამები; მესამე პირებისთვის და მესამე პი-
რებისგან ელექტრონული გადახდების დამუშა-
ვების პროგრამული უზრუნველყოფა; საიდენტი-
ფიკაციო (ამოცნობა) პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა; ინტერნეტით მოწოდებული კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა ინტერაქტიული 
გართობისთვის, რომელიც მომხმარებელს აძ-
ლევს ნახვის, მოსმენის და თამაშის გამოცდი-
ლების მოდიფიკაციის შესაძლებლობას აუდიო, 
ვიდეო და აუდიო-ვიზუალური ელემენტების ჩვე-
ნების და შესრულების შერჩევის და კლასიფი-
ცირების მეშვეობით; ჩატვირთვადი აუდიო, ვი-
ზუალური და აუდიო-ვიზუალური ფაილები და 
ჩანაწერები, დაკავშირებული მულტიმედიურ გა-
სართობ პროგრამებსა და კონტენტთან (შიგთავ-
სთან); ონლაიუნრი ელექტრონული გამოცემები 
(ჩატვირთვადი ინტერნეტიდან ან კომპიუტერუ-
ლი ქსელიდან ან კომპიუტერული მონაცემთა ბა-
ზებიდან); სწრაფი შეტყობინებების პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა; ფაილების გაზიარების 
პროგრამული უზრუნველყოფა; საკომუნიკაციო 
პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემების, აუ-
დიოს, ვიდეოს, გამოსახულებების და გრაფიკის 
ელექტრონული გაცვლისთვის  კომპიუტერის, 
მობილურის, უსადენო და სატელეკომუნიკაციო 
ქსელების მეშვეობით; კომპიუტერის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა აპლიკაციის სახით მობი-
ლური მოწყობილობებისა და კომპიუტერებისთ-
ვის; პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაცი-
ები მობილური მოწყობილობებისთვის; კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსა-
ხულებების, გრაფიკის, აუდიოს, ვიდეოს და ტექ-
სტის დამუშავებისთვის; ჩატვირთვადი კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყოფა ინტერ-
ნეტის მეშვეობით  ინფორმაციის, მონაცემების, 
დოკუმენტების, ხმის და გამოსახულების ელექ-
ტრონული გადაცემის ხელშეწყობის მიზნით; ჩა-
ტვირთვადი კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფა, რომელიც მომხმარებელს აძლევს 
ინტერნეტ-ტექნოლოგიაზე დაფუძნებულ შეხვე-
დრებსა და მეცადინეობებში მონაწილეობის მი-
ღების შესაძლებლობას, მონაცემებთან, დოკუ-
მენტებთან, გამოსახულებებთან და პროგრამულ 
აპლიკაციებთან წვდომის შესაძლებლობით ვებ-
ბროუზერის მეშვეობით; ჩატვირთვადი კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუ-
ტერებთან და კომპიუტერულ ქსელებთან დის-
ტანციური წვდომის, ნახვისა და  მართვისათვის; 
ჩატვირთვადი, „მონაცემთა „ღრუბელში“ დამუ-
შავების პროგრამული უზრუნველყოფა; ჩატვირ-
თვადი, „ღრუბელზე“ დაფუძნებული პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა; ჩატვირთვადი ელექტრო-
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ნული გამოცემები ჟურნალების, სტატიების, 
ბროშურების, საინფორმაციო ფურცლების, მო-
ნაცემთა ცხრილების, საინფორმაციო მასალე-
ბის, სახელმძღვანელო მონაცემების სახით, და-
კავშირებული ბიზნესის, ელექტრონული ვაჭრო-
ბის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, მონაცემ-
თა „ღრუბელში“ დამუშავების, ტელეკომუნიკა-
ციების, ინტერნეტის, ბიზნესის და ელექტრონუ-
ლი ვაჭრობის სწავლების, საქმიანობის, გაყიდ-
ვების, მარკეტინგის და საფინანსო მენეჯმენტის 
სფეროსთან; კომპიუტერული პერიფერიული მო-
წყობილობები; ნოუთბუქები; ლეპტოპები; პორ-
ტატიული კომპიუტერები; ჯიბის კომპიუტერები; 
პერსონალური ციფრული დამხმარეები; პერსო-
ნალური მედია-პლეერები; მობილური ტელეფო-
ნები; სმარტფონები; ციფრული კამერები; ბატა-
რეების და აკუმულატორის დამტენები; კომპიუ-
ტერული სამუშაო სადგურები; კომპიუტერული 
სერვერები; კომპიუტერული და სატელეკომუნი-
კაციო ქსელის აპარატურული უზრუნველყოფა; 
კომპიუტერული ქსელის ადაპტერები, გადამრ-
თველები, როუტერები და ჰაბები; უსადენო და 
სადენიანი მოდემები და საკომუნიკაციო ბარა-
თები და მოწყობილობები; ლეპტოპის დამჭერე-
ბი, კომპიუტერის ჩანთები; ცეცხლმქრობები; კო-
მპიუტერის ტექნიკური და პროგრამულ-აპარა-
ტურული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული 
პროგრამები (ინტერნეტიდან ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის ჩათვლით); ავ-
ტომანქანის სანავიგაციო სისტემები; კომპაქტუ-
რი დისკები; ციფრული მუსიკა (ინტერნეტიდან 
ჩატვირთვადი); სატელეკომუნიკაციო აპარატუ-
რა; თაგვის ბალიშები; მობილური ტელეფონის 
ყურმილები; მობილური ტელეფონის აქსესუარე-
ბი; ჩატვირთვადი თამაშები, სურათები, კინო-
ფილმები, კინო და მუსიკა; სასიგნალო სისტე-
მები; ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერები; მობი-
ლური რადიო და სატელევიზიო მაუწყებლობის 
კვანძები; სატელევიზიო მაუწყებლობის მოწყო-
ბილობები; ფოტოაპარატები, ვიდეოკამერები; 
ყურსასმენები; ყურში მოსათავსებელი ტელეფო-
ნები; ხმამაღლა მოლაპარაკეები; სანავიგაციო 
და ადგილმდებარეობის განმსაზღვრელი გლო-
ბალური სისტემების (GPS) აპარატურა და მოწ-
ყობილობები; კომპიუტერული, ელექტრონული 
და ვიდეო-თამაშების პროგრამები და პროგრა-
მული უზრუნველყოფა (ინტერნეტიდან ჩატვირ-
თვადი პროგრამული უზრუნველყოფის ჩათვ-
ლით); თხევად-კრისტალური დისპლეები სატე-
ლეკომუნიკაციო და ელექტრონული მოწყობი-
ლობებისთვის; ტელევიზორის ბლოკ-მისადგა-
მები; დისტანციური მართვის პულტები; მონაცე-
მთა შენახვის პროგრამები; სათვალეები და მზის 
სათვალეები; ელექტრონული ფირნიშები, საგ-
ზაო ნიშნები; კოდირებული და მაგნიტური სა-
ბანკო საკრედიტო, სადებეტო, ნაღდი ფულის მი-
საღები და საიდენტიფიკაციო ბარათები; ავტო-

მატური საბანკო  ავტომატები; ბანკომატები; 
ელექტრონული წიგნის წამკითხველები; ცარიე-
ლი ტონერ-კარტრიჯები პრინტერებისა და ფო-
ტო-ასლის გადამღები მოწყობილობებისთვის; 
ჩვილი ბავშვის მონიტორები; ჩვილი ბავშვის ვი-
დეო-მონიტორები; ობიექტივის „ბლენდა“; პლან-
შეტური კომპიუტერები; კოდირებული გასაღებ-
ბარათები; 3D სათვალეები; მეხსიერების ბარა-
თები ვიდეო-თამაშების აპარატებისთვის; ყველა 
შეტანილი მე-9 კლასში. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური; ლოიალურობის და მატერიალური წახა-
ლისების სისტემების ორგანიზება, მართვა და 
მეთვალყურეობა; ინტერნეტით უზრუნველყოფი-
ლი სარეკლამო მომსახურება; სატელევიზიო და 
რადიორეკლამის წარმოება; საბუღალტრო აღ-
რიცხვა; აუქციონით გაყიდვა; სავაჭრო ბაზრო-
ბების ორგანიზება; საზოგადოებრივი აზრის შე-
სწავლა; მონაცემთა დამუშავება; საქმიანი ინ-
ფორმაციის მიწოდება; სარეკლამო სააგენტოე-
ბის სერვისები; სარეკლამო მომსახურება მესამე 
პირებისთვის; მონაცემთა ბაზების მართვა; კომ-
პიუტერის მონაცემთა ბაზიდან ინფორმაციის 
შეგროვება; საკონსულტაციო მომსახურება საქ-
მიან სფეროში; საქმიანი კონსულტაციებით მომ-
სახურება ვებ-ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული 
ღონისძიებების, კონფერენციების, სასწავლო 
პროგრამების, საგანმანათლებლო პროგრამების 
და სემინარების სფეროში; საქმიანი კონსულტა-
ციებით მომსახურება ინტერნეტ-ტექნოლოგიებ-
ზე დაფუძნებული ცოდნის მიწოდების სფეროში; 
საქმიანი კონსულტაციებით მომსახურება ონ-
ლაინ თანამშრომლობის და ერთობლივი მუშა-
ობის (თანამშრომლობის) ტექნოლოგიების სფე-
როში; საქმიანი კონსულტაციებით მომსახურება 
გაყიდვებისა და მარკეტინგის სფეროში; საქმია-
ნი პროექტების მართვის სამსახურები; საქმიანი 
პროექტების მართვის სამსახურები დაკავშირე-
ბული ინტერნეტ-ტექნოლოგიებზე დაფუძნებუ-
ლი ღონისძიებების, კონფერენციების, პროფე-
სიული პროგრამების, სასწავლო პროგრამების 
და სემინარების შემუშავებასთან, ორგანიზე-
ბასთან,  მოწყობასთან, წარმოებასთან, ჩაწერას-
თან, მონიტორინგთან და განხორციელებასთან; 
ბაზრის კვლევა და ბიზნეს-საკონსულტაციო მო-
მსახურება; საქმიანი კონსულტაციებით მომსა-
ხურება დაკავშირებული საქმიანი  ოპერაციების 
განხორციელებასთან ადგილობრივი და გლო-
ბალური კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით, 
მიმართვების ლოკალიზების და უზრუნველყო-
ფის გზით საქმიანობის და სამომხმარებლო 
პროდუქციის და მომსახურების ფართო არჩევა-
ნის მისაწოდებლად; მესამე პირების საქონელსა 
და მომსახურებასთან დაკავშირებული საქმიანი 
ინფორმაციის გავრცელება ადგილობრივი და 
გლობალური კომპიუტერული ქსელების მეშვე-

 
 #10  2019 05 27 

 
22 



                           
 
 

sasaqonlo niSnebi 

ობით; საქმიანი კონსულტაციებით მომსახურე-
ბა, დაკავშირებული გლობალური კომპიუტერუ-
ლი ქსელის მეშვეობით ვებ-გვერდით უზრუნ-
ველყოფასთან, რომლითაც მესამე პირებს შეუძ-
ლიათ შესთავაზონ და მიიღონ საქონელი და 
მომსახურება, ადგილი, განსაზღვრონ სტატუსი 
და განახორციელონ სავაჭრო ინიციატივები და 
შეკვეთები, დაამყარონ კონტაქტები და აწარმო-
ონ საქმიანი ოპერაციები; კომპიუტერიზებული 
ონლაინ შეკვეთების მომსახურების უზრუნველ-
ყოფა; მესამე პირების საქონლისა და მომსახუ-
რების რეკლამა ადგილობრივი და გლობალური 
კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით; საერთა-
შორისო იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოების მომ-
სახურება; სარეკლამო სივრცეების გაქირავება  
მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებზე; ონ-
ლაინ სავაჭრო მომსახურება, დაკავშირებული  
ელექტრონულ აუქციონებთან და მასთან დაკავ-
შირებული ონლაინ საქმიანი შეფასების უზრუნ-
ველყოფა; სამომხმარებლო პროდუქციის ონლა-
ინ საცალო გაყიდვებით მომსახურება; მესამე 
პირების ვებ-გვერდების  შემცველი ცნობარებით 
უზრუნველყოფა საქმიანი ოპერაციების გასაიო-
ლებლად; საქმიანი კონსულტაციებით მომსახუ-
რება დაკავშირებული ელექტრონული ბაზრების 
მუშაობასთან საქონლისა და/ან მომსახურების 
გამყიდველებისა და მყიდველებისთვის გლობა-
ლური კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით; 
დახმარება საქმიან სფეროში, დაკავშირებული 
საქმიანი ოპერაციების განხორციელებასთან 
ადგილობრივი და გლობალური კომპიუტერული 
ქსელების მეშვეობით; კორპორაციის მართვას-
თან დაკავშირებული კონსულტაციებით მომსა-
ხურება; მარკეტინგი და წახალისება; სარეკლა-
მო მასალების გამოქვეყნება; თავისუფალი შე-
ნობების მარკეტინგი; სარეკლამო მასალების 
გავრცელება, სარეკლამო მასალების განახლე-
ბა, სარეკლამო მასალების კომპილაცია ინტერ-
ნეტში  ვებ-გვერდების სახით გამოსაყენებლად; 
სარეკლამო სივრცეების გაქირავება; კომპიუტე-
რული მონაცემების დამუშავება; გაყიდვებთან, 
საქმიანობასა და წახალისებასთან დაკავშირე-
ბული საინფორმაციო მომსახურება; სატელე-
ფონო ავტომოპასუხეები (მიუწვდომელი აბონენ-
ტებისთვის); სატელეფონო ავტომოპასუხეები 
(მესამე პირებისთვის); ინტერნეტით უზრუნველ-
ყოფილი აუქციონები; კადრების მართვა; გაყიდ-
ვების, ბიზნესის, რეკლამის და წახალისების 
სფეროსთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზ-
რუნველყოფა გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლების და ინტერნეტის მეშვეობით; საკომუნიკა-
ციო მედია საშუალებებით საქონლის წარდგენა 
საცალო გაყიდვების მიზნით; მესამე პირების 
სასარგებლოდ ფართო ასორტიმენტის საქონ-
ლის თავმოყრა, რათა მომხმარებელმა შეძლოს 
მოხერხებულად დაათვალიეროს და შეიძინოს 
საქონელი ინტერნეტის ვებ-გვერდებზე განთავ-

სებული უნივერმაღებიდან და საბითუმო ვაჭრო-
ბის მაღაზიებში; მესამე პირების სასარგებლოდ 
ფართო ასორტიმენტის საქონლის თავმოყრა, 
რათა მომხმარებელმა შეძლოს მოხერხებულად 
დაათვალიეროს და შეიძინოს საქონელი  საქონ-
ლის უნივერსალური კატალოგებიდან საფოსტო 
შეკვეთის გზით ან სატელეკომუნიკაციო კავში-
რის საშუალებებით; მესამე პირების სასარგებ-
ლოდ ფართო ასორტიმენტის საქონლის თავმოყ-
რა, რათა მომხმარებელმა შეძლოს მოხერხებუ-
ლად დაათვალიეროს და შეიძინოს საქონელი  
საბითუმო ვაჭრობის მაღაზიებიდან; ტელეფონე-
ბით, მობილური ტელეფონების ყურსასმენებით, 
ყურმილებით,  მობილური ტელეფონის აქსესუა-
რებით, ელექტრონული და კავშირგაბმულობის 
საქონლით, კომპიუტერის აპარატურული და 
პროგრამული უზრუნველყოფით, ბატარეებით, 
ბატარეების დამმუხტველებით, მონაცემების, ინ-
ფორმაციის, სურათების, გამოსახულებების და 
/ან ხმის ჩამწერი, მიმღები, გადამცემი და/ან აღმ-
წარმოებელი აპარატურით და ხელსაწყოებით, 
ძვირფასი ლითონებით, საიუველირო ნაწარმით, 
ძვირფასი ქვებით, ნაბეჭდი ნაწარმით, საკანცე-
ლარიო ნაწარმით, მაგნიტური და არამაგნიტუ-
რი, კოდირებული ბარათებით, ავეჯით, სურათის 
ჩარჩოებით, საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭ-
ლეულით, მინის ნაწარმით, ფაიფურისა და კერა-
მიკული ნაწარმით, საფეიქრო ნაწარმით, ტანსა-
ცმლით, ფეხსაცმლით, თავსაბურავით, მაქმანით 
და ნაქარგებით, ღილებით, თასმა-ლენტებით, 
ქინძისთავებით და ნემსებით, ხელოვნური ყვავი-
ლებით, ნოხებით, ხალიჩებით, ფარდაგებით, თა-
მაშებით და ელექტრონული სათამაშოებით, 
მრეწველობაში, მეცნიერებაში, ფოტოგრაფიასა 
და სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული ქი-
მიური ნაწარმით, საღებავებით, ოლიფით, ლაკე-
ბით, პირადი დანიშნულების ჰიგიენური ნაწარ-
მით, საპნებით, პარფიუმერიით, კოსმეტიკური 
ნაწარმით, თმის და ტანის ლოსიონებით, ეთე-
რული ზეთებით, საწმენდი და სარეცხი პრეპარა-
ტებით, ლუბრიკანტებით, საწვავით, სანთლე-
ბით, ფარმაცევტული, ვეტერინარული და ჰიგიე-
ნური ნაწარმით, რკინის ნაწარმით და რკინა-
კავეულით, მანქანებით და ჩარხებით, მჭრელი 
ნაკეთობით, სამართებლებით და ხელის იარაღე-
ბით, კომპიუტერებით, გამომთვლელი მანქანე-
ბით, ელექტრული, ფოტოგრაფიული, კინემატო-
გრაფიული და ოპტიკური აპარატურით და ხელ-
საწყოებით, სათვალეებით, და მზის სათვალეე-
ბით, ქირურგიული და სამედიცინო აპარატურით 
და ხელსაწყოებით, განათების, გათბობის, ორთ-
ქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური და-
მუშავების, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილა-
ციის, წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-
ტექნიკური მოწყობილობებით, სატრანსპორტო 
საშუალებებით, ცეცხლსასროლი იარაღებით, 
ფეიერვერკებით, ვერცხლეულით, დროის აღმ-
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რიცხველი და სხვა ქრონომეტრული ხელსაწ-
ყოებით, მუსიკალური ინსტრუმენტებით, ჟურნა-
ლებით, ბარათებით, ქაღალდის და მუყაოს ნა-
წარმით, სურათებით, საწერი მანქანებით და სა-
ოფისე ნივრებით, შესაფუთი მასალით, საწარ-
მოო დანიშნულების რეზინის და  პლასტმასის 
ნაწარმით, დასატენი და საიზოლაციო მასალით, 
ტყავით და ტყავის იმიტაციით, და ამ მასალის-
გან დამზადებული ნაწარმით, ხელჩანთებით, ქა-
ლის საფულეებით, მამაკაცის საფულეებით, 
ტყავის დამჭერებით, ჩანთებით, ჩემოდნებით, ქო-
ლგებით, სარკეებით, თოკებით, ბაწრებით, ბა-
დეებით, ტენტებით, საფეიქრო ნართით და ძაფე-
ბით, ლაბადის საკიდებით, ცხელის დასადგმე-
ლი ხელსახოცებით, ქვეშსაგებებით, კერვისთ-
ვის განკუთვნილი ნივთებით, საწოლის და მა-
გიდის გადასაფარებლებით, სათამაშო და სპორ-
ტული ნივთებით, საკვები პროდუქტებით და სას-
მელებით, ხორცით, თევზით, შინაური ფრინვე-
ლით, დაკონსერვებული, გამშრალი და თბურად 
დამუშავებული ხილით და ბოსტნეულით, მურა-
ბებით,  და ხილის სოუსებით, კვერცხით, რძით 
და რძის ნაწარმით, საკვები ზეთებით და ცხი-
მებით, ყავით, ჩაით, კაკაოთი, შაქრით, ბრინჯით, 
ფქვილით, პურით და ნამცხვრებით, საკმაზებით, 
სოუსებით, ცოცხალი ხილით და ბოსტნეულით, 
ლუდით, მინერალური წყლით, ხილის წვენებით 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელებით, ალკოჰოლუ-
რი სასმელებით, ფლორით (მცენარეებით), თამ-
ბაქოთი, მწეველთა საკუთნოთი და ასანთით 
საცალო და საბითუმო  ვაჭრობა; პირდაპირი სა-
ფოსტო რეკლამა; ყიდვა-გაყიდვის სააგენტოე-
ბით მომსახურება მესამე პირებისთვის; საქონ-
ლის შერჩევა და შეძენა ინდივიდებისა და საქ-
მიანი ადამიანებისთვის; შეკვეთით მომსახურება 
[მესამე პირებისთვის]; უნივერმაღების საცალო 
ვაჭრობით მომსახურება; სუპერმარკეტების სა-
ცალო ვაჭრობით მომსახურება; მდივნის მომსა-
ხურება; საქმიანი სფეროს სტატისტიკური მონა-
ცემებით უზრუნველყოფა; გამოფენების ორგა-
ნიზება სავაჭრო ან სარეკლამო მიზნებისთვის; 
დახმარება საქმიან სფეროში, გზავნილების სა-
მისამართო  სიების კომპილაცია და გაქირავება; 
კვლევები საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება 
საქმიან სფეროში ინტერნეტით განხორციელე-
ბული გაყიდვების დასამუშავებლად; საქმიანი 
სფეროს მიმართულებების განსაზღვრის და კა-
დრების  განთავსების სამსახურები; იმპორტ-ექ-
სპორტის საბაჟო მომსახურების სააგენტოები 
(იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოების მომსახურე-
ბა); გაზეთებზე ხელმომწერთა სააგენტოები; 
დოკუმენტების აღდგენა; გადაწერის მომსახუ-
რება (ტრანსკრიპცია) (ტრაფარეტული გადატა-
ნის ჩათვლით); საოფისე მოწყობილობის გაქი-
რავება; კლიენტებთან ურთიერთობის მენეჯმენ-
ტი; ელექტრონულ ვაჭრობასთან დაკავშირებუ-
ლი საქმიანი სფეროს მართვა; საქმიანი სფეროს 

მართვისა და ადმინისტრირების სამსახურები, 
დაკავშირებული დაფინანსების (სპონსორობის) 
პროგრამებთან; საბუღალტრო აღრიცხვა; საქ-
ველმოქმედო მომსახურება, კერძოდ, საქმიანი 
სფეროს ადმინისტრირება, დაკავშირებული მო-
ხალისეთა პროგრამების და საზოგადოებრივი 
საქმიანობის პროექტების ორგანიზებასა და ჩა-
ტარებასთან; სავაჭრო დახლების გაქირავება; 
სავაჭრო და საქმიან სფეროში საკონტაქტო ინ-
ფორმაციით უზრუნველყოფა; საძიებო სისტემის 
ოპტიმიზაცია; ვებ-გვერდების მნახველთა ნაკა-
დების ოპტიმიზაცია; pay per click რეკლამა (დამ-
კვეთის მიერ ვებ-გვერდის მფლობელისთვის 
თანხის გადახდა მისი რეკლამის ნახვების მი-
ხედვით); კომერციული საშუამავლო მომსახუ-
რება; საქმიანი სფეროს მართვა შტატგარეშე 
მომსახურების მიმწოდებლებისთვის; კომერცი-
ული გარიგების მოლაპარაკებები და დასკვ-
ნების გამოტანა მესამე პირებისთვის; მონაცემე-
ბის განახლება და შენახვა კომპიუტერულ მო-
ნაცემთა ბაზებში; ბიზნეს-პროექტების მართვის 
მომსახურება სამშენებლო პროექტებისთვის; 
ბიზნეს-ინფორმაციის მიწოდება ვებ-გვერდების 
მეშვეობით; ზემოთ აღნიშნულ მომსახურებას-
თან დაკავშირებული კონსულტაციები, ინფორ-
მაცია და რჩევები; ყველა შეტანილი 35-ე კლას-
ში. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციე-
ბი; კლირინგი და მორიგებითი საფინანსო ოპე-
რაციები გლობალური კომპიუტერული ქსელე-
ბის მეშვეობით; ონლაინ საბანკო მომსახურება 
და საფინანსო მომსახურება; საკრედიტო ბარა-
თებით მომსახურება, ჩეკების და მათი გადახდე-
ბის დამუშავება და გადაცემა, და საფინანსო 
ოპერაციების დაზღვევა; ფულადი სახსრების 
გადაგზავნის სამსახურები; მესამე პირებისთვის 
ფულადი სახსრების გადაგზავნა ელექტრონუ-
ლი საშუალებებით; მესამე პირებისთვის გადახ-
დების გადაცემა ინტერნეტის მეშვეობით; ფი-
ნანსური მომსახურება ანგარიშების გამოწერის 
და საგადასახადო დავალებების დამუშავების 
მომსახურების სახით; იჯარების და ქირავნობის 
მოწყობა და მართვა; უძრავი ქონების გაქირავე-
ბა და იჯარა; უძრავი ქონების შეფასება; უძრავი 
ქონების შეფასება, უძრავი ქონების დაფინანსე-
ბა, უძრავი ქონების ინვესტირება; უძრავ ქონე-
ბასთან დაკავშირებული საშუამავლო საქმიანო-
ბა; უძრავი ქონების სააგენტოებით მომსახურე-
ბა; საცხოვრებლით უზრუნველყოფის სააგენ-
ტოებით მომსახურება; სადაზღვევო სამსახუ-
რები; უძრავი ქონების მართვა და კონსულტა-
ციები; იჯარის საფასურის ამოღება; საოფისე 
ფართის გაქირავება (უძრავი ქონება); აპარტა-
მენტებისა და ბინების გაქირავება; ფინანსებთან 
დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა 
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ინტერნეტის მეშვეობით; სეიფში შენახვა და სა-
მოგზაურო ვაუჩერების გაცემის სამსახურები; 
კაპიტალის დაბანდება (ინვესტირება); ფინანსუ-
რი შეფასება [დაზღვევა, საბანკო ოპერაციები, 
უძრავი ქონება]; ფინანსების და ქონების მართვა; 
სადაზღვევო და საფინანსო მომსახურება; საფი-
ნანსო მომსახურების უზრუნველყოფა  სატელე-
კომუნიკაციო საშუალებებით; კონსულტაციები 
და რჩევები საფინანსო სფეროში; საბანკო მომ-
სახურება ინტერნეტის მეშვეობით; ონლაინ სა-
ბანკო მომსახურება კომპიუტერული მონაცემთა 
ბაზებიდან ან ინტერნეტიდან; საბირჟო შუამავ-
ლობა, საბირჟო კოტირება; საბირჟო შუამავლო-
ბა, ფინანსური ანალიზი; სადებეტო ბარათებით 
მომსახურება, საგადასახადო ბარათებით მომსა-
ხურება და საჩეკო გარანტიებით მომსახურება; 
საბანკო, შემნახველი ანგარიშებით და საინვეს-
ტიციო მომსახურება; ფინანსური კლირინგი; სა-
კრედიტო შემოწმება გლობალური კომპიუტერუ-
ლი საინფორმაციო ქსელის მეშვეობით; ელ-
ექტრონული საკრედიტო რისკების მართვის სამ-
სახურები; ელექტრონული შეძენის გადახდის 
და ელექტრონული ანგარიშის გადახდის სამ-
სახურები; საფინანსო ანგარიშების სადებეტო 
და საკრედიტო სამსახურები; ელექტრონული 
საბანკო მომსახურება; ბარათებზე შენახული 
თანხის, გადახდის ბარათების და სადებეტო 
ბარათების დაზღვევა; სატელეფონო საკრედიტო 
ბარათებით მომსახურება; საინფორმაციო მომ-
სახურება დაკავშირებული ფინანსებსა და დაზ-
ღვევასთან ონლაინ რეჟიმში კომპიუტერული მო-
ნაცემთა ბაზებიდან ან ინტერნეტიდან; გაზის და 
ელექტროენერგიის საფასურის შეგროვების სამ-
სახურები; ანტიკვარიატის შეფასება; ხელოვ-
ნების ნიმუშების შეფასება; საიუველირო ნაწარ-
მის შეფასება; მეორადი მანქანების შეფასება; 
საგადასახადო ინფორმაციის მიწოდება (ფინან-
სური მომსახურება); საქველმოქმედო სახსრე-
ბის შეგროვება; საქველმოქმედო სახსრების შე-
გროვების ორგანიზება; საქველმოქმედო სახს-
რების შეგროვება; ქაღალდის ფულის და მონე-
ტების დამთვლელი ან დამუშავების მანქანების 
გაქირავება; ბანკომატების ან ავტომატური სა-
ლარო აპარატების გაქირავება; ონლაინ გადახ-
დის მომსახურება; სეიფში შენახვის მომსახურე-
ბა; ფულადი სახსრების მოზიდვა სამშენებლო  
პროექტებისთვის; იმპორტ-ექსპორტის კლირინ-
გის სააგენტოები (საბაჟო კლირინგი); ზემოთ 
აღნიშნულ მომსახურებასთან დაკავშირებული 
კონსულტაციები, ინფორმაცია და რჩევები;  ყვე-
ლა შეტანილი 36-ე კლასში. 
 

38 – კავშირგაბმულობა; კავშირგაბმულობითი 
მომსახურება, კერძოდ, მონაცემების გადაცემის 
და მიღების მომსახურება კავშირგაბმულობის 
ქსელების მეშვეობით; ინტერნეტ-ტექნოლოგია-
ზე დაფუძნებული მულტიმედიური ტელე-კონფე-
რენციების, ვიდეო-კონფერენციების და ინლაინ-

შეხვედრების მომსახურების უზრუნველყოფა, 
რაც იძლევა მონაწილეების მხრიდან ვებ-ბროუ-
ზერის მეშვეობით დოკუმენტების, მონაცემების 
და გამოსახულებების ერთდროული და ასინ-
ქრონული დათვალიერების, გაზიარების, რედაქ-
ტირების და განხილვის შესაძლებლობას; მომ-
ხმარებლების ონლაინ წვდომის უზრუნველყო-
ფა ონლაინ მოხსენებებთან/ანგარიშებთან, და-
კავშირებული ინტერნეტ-ტექნოლოგიაზე დაფუ-
ძნებული აპლიკაციების, ტელე-კონფერენციე-
ბის, ვიდეო-კონფერენციების და შეხვედრების  
განხორციელებასთან, მუშაობასა და სტატუსებ-
თან; მომხმარებლების უზრუნველყოფა უსაფრ-
თხო დისტანციური წვდომით პერსონალურ კომ-
პიუტერულ ქსელებთან ინტერნეტის მეშვეობით; 
მონაცემების და ინფორმაციის უსაფრთხო გადა-
ცემის სფეროსთან დაკავშირებული ინფორმაცი-
ით უზრუნველყოფა; კონსულტაციები დაცული 
მონაცემების და ინფორმაციის გადაცემის მომ-
სახურების სფეროში; ონლაინ თანამშრომლო-
ბის მომსახურების უზრუნველყოფა (კავშირგაბ-
მულობის მომსახურება), რომელიც მომხმარე-
ბელს აძლევს აპლიკაციებთან, პლატფორმებ-
თან, ერთობლივად გაზიარებულ დოკუმენტებ-
თან, მონაცემებთან, დავალებების ჩამონათვალ-
თან და სადისკუსიო ფორუმებთან წვდომის სა-
შუალებას; ინტერნეტ-მაუწყებლობის სამსახუ-
რები, რომლებიც უზრუნველყოფენ წვდომას 
ინფორმაციის ონლაინ მონაცემთა ბაზებთან, 
ინტერნეტ-ტექნოლოგიაზე დაფუძნებულ სამაუ-
წყებლო რეკლამაციის წარდგენის პლატფორ-
მებთან დაკავშირებით; კავშირგაბმულობის 
წვდომის და კავშირების უზრუნველყოფა კომპი-
უტერულ მონაცემთა ბაზებთან და ინტერნეტ-
თან; ელექტრონული კავშირის სამსახურები; ინ-
ტერაქტიური სატელეკომუნიკაციო მომსახურე-
ბა; ინფორმაციის (ვებ-გვერდები), კომპიუტერის 
პროგრამების და მონაცემების დისტანციური გა-
დაცემა; კავშირგაბმულობის ქსელების კავშირე-
ბის უზრუნველყოფა ინტერნეტთან და მონაცემ-
თა ბაზებთან; სატელეკომუნიკაციო წვდომის 
უზრუნველყოფა საყოველთაო ქსელურ საშუა-
ლებებთან და სტრუქტურებთან; კავშირი კომპი-
უტერული ტერმინალების მეშვეობით; კავშირი 
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელების მეშვეობით; შეტ-
ყობინებების, ინფორმაციის, მონაცემების, დო-
კუმენტების და გამოსახულებების გადაცემა 
კომპიუტერის დახმარებით; ფაქსიმილური კავ-
შირი; შეტყობინებების გაგზავნა; პეიჯერული 
სამსახური; მოდემების გაქირავება; მონაცემების 
ელექტრონული საშუალებებით გადაცემის სამ-
სახურები; სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობე-
ბის გაქირავება; ელექტრონული შეტყობინებე-
ბის გაგზავნის, მიღების და გადაგზავნის სამ-
სახურები; სატელეკომუნიკაციო მომსახურებით 
უზრუნველყოფა მონაცემების ელექტრონული 
საშუალებებით შეგროვების, გადაცემის და მი-
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წოდების მიზნით; ხმის, მონაცემების, აუდიოს, 
ვიდეოს, ტექსტის და გრაფიკის ელექტრონული 
გაცვლა  კომპიუტერული და სატელეკომუნიკა-
ციო ქსელების მეშვეობით; სწრაფი შეტყობი-
ნების მომსახურება; მობილური სატელეფონო 
კავშირის სამსახურები; სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურებით უზრუნველყოფა  საფოსტო შეტ-
ყობინებების, ფოტოსურათების და/ან  კინოსუ-
რათების შემცველი ინფორმაციის,  როგორიცაა 
სიმბოლოები, შეტყობინებები, მუსიკა და გამო-
სახულებები, დეპეშები, ინფორმაცია და მონა-
ცემები, შესაგროვებლად, გადასაცემად და მისა-
წოდებლად მექანიკური, ელექტრონული, სატე-
ლეფონო, ტელექსის, კაბელის, კომპიუტერის და 
თანამგზავრის მეშვეობით; აუდიო, ვიდეო, უძ-
რავი და მოძრავი გამოსახულებების გადაცემა, 
მაუწყებლობა და მიღება შეკუმშული ან არა-
შეკუმშური ფორმით და რეალურ ან შეჩერებულ 
დროში; ელექტრონული შეტყობინებების, კონ-
ფერენციების და შეკვეთების გადაცემის  სამსა-
ხურები; ვიდეო-კონფერენციების მომსახურება; 
კავშირი ელექტრონული განცხადების დაფებით, 
რაც მომხმარებელს აძლევს რეალურ დროში 
განახორციელოს ინტერაქტიური საუბრები კომ-
პიუტერის ტერმინალსა და ელექტრონულ გან-
ცხადების დაფებს შორის, რომლებიც შეიცავენ 
ინფორმაციას უძრავ და მოძრავ სურათებზე და 
ხმოვან ინფორმაციას, როგორიცაა,  სიმბოლოე-
ბი; ელექტრონული განცხადების დაფებით და 
ფორუმებით უზრუნველყოფა შეტყობინებების 
გადასაცემად; ონლაინ სადისკუსიო ფორუმებით 
უზრუნველყოფა; ინტერნეტით აუდიო მასალის 
უწყვეტ რეჟიმში გადაცემა; ინტერნეტით ვიდეო 
მასალის უწყვეტ რეჟიმში გადაცემა; ტელემაუწ-
ყებლობა; სატელევიზიო გადაცემებით მომსახუ-
რება პირადი მოთხოვნით საფასურის გადახდის 
საფუძველზე; ვიდეო-მაუწყებლობა, რადიო და 
სატელევიზიო პროგრამების მაუწყებლობა და 
გადაცემა; მუსიკალური მაუწყებლობა; მუსიკის, 
ფილმების, ინტერაქტიური პროგრამების, ვიდე-
ოების, ელექტრონული კომპიუტერული თამაშე-
ბის გადაცემა; ონლაინ შოპინგთან და საერთო 
საცალო გაყიდვების მომსახურებასთან დაკავ-
შირებული ინფორმაციის გადაცემა; ვიდეო-მოთ-
ხოვნით გადაცემის მომსახურება; ახალი ამბე-
ბის სააგენტოების მომსახურება; გლობალური  
კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით კომპიუ-
ტერულ მონაცემთა ბაზებთან წვდომის უზრუნ-
ველყოფა კომპიუტერულ ქსელებზე ხელმისაწ-
ვდომი  ინფორმაციის, მონაცემების, ვებ-გვერდე-
ბის და  წყაროების მოსაძებნად და ამოსაღებად; 
მომხმარებლის წვდომის უზრუნველყოფა კომპი-
უტერულ მონაცემთა ბაზებთან, რომლებიც შეი-
ცავენ კომპიუტერით ხელმისაწვდომ ელექტრო-
ნულ გამოცემებს, განცხადების დაფებს, მონა-
ცემებს და ინფორმაციას; სასაუბრო ოთახებით 
მომსახურება; მრავალრიცხოვანი მომხმარებ-

ლის გლობალურ კომპიუტერულ საინფორმა-
ციო ქსელებთან წვდომა  ფართო დიაპაზონის 
ინფორმაციის გადასაცემად და გასავრცელებ-
ლად; ვებ-გვერდებთან წვდომის უზრუნველყო-
ფა გლობალური კომპიუტერული ქსელების მეშ-
ვეობით, რომლითაც მესამე პირებს შეუძლიათ 
საქონლისა და მომსახურების, შეკვეთების გან-
თავსების და განხორციელების შეთავაზება, ხე-
ლშეკრულების დადება და საქმიანი ოპერაციე-
ბის განხორციელება; ინტერაქტიურ ვებ-გვერ-
დებთან წვდომის უზრუნველყოფა გლობალური 
კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით მესამე პი-
რებისთვის პროდუქტებზე, მომსახურებასა და 
საქმიანი ურთიერთობების შესაძლებლობებზე 
ინფორმაციის ფოსტაში დასადებად, შეკითხვებ-
ზე საპასუხოდ და შეკვეთების განსათავსებლად 
და განსახორციელებლად; კავშირის სამსახუ-
რები, კერძოდ, ტექსტური და რიცხობრივი ციფ-
რული შეტყობინებების მომსახურება; ინფორმა-
ციის გადაცემა მონაცემთა გადაცემის კავშირის 
მეშვეობით გადაწყვეტილების მიღებაში დახმა-
რების მიზნით; ინფორმაციის გადაცემა ვიდეო-
კავშირის სისტემების მეშვეობით; ვებ-კონფე-
რენციების მომსახურება; კავშირის ელექტრო-
ნული საშუალებებით მომსახურება ვირტუალუ-
რი სასაუბრო ოთახების შესაქმნელად ტექსტუ-
რი შეტყობინებების საფუძველზე; ელექტრონუ-
ლი საინფორმაციო დაფებით უზრუნველყოფის 
მომსახურება კომპიუტერის მომხმარებლებს 
შორის პროდუქციასთან, მომსახურებასთან,  სა-
ქმიან შესაძლებლობებთან დაკავშირებული შე-
ტყობინებების მისაწერად და გადასაცემად; 
გლობალური კომპიუტერული ქსელის მეშვეო-
ბით ონლაინ ინტერაქტიური საინფორმაციო და-
ფებით უზრუნველყოფა საგნების რეკლამის, წა-
ხალისების, გაყიდვის და გადაყიდვის მიზნით; 
ელექტრონული ფოსტისა და ელექტრონული 
ფოსტის გადაგზავნის უზრუნველყოფის სამსა-
ხურები; აუდიო- და ვიდეო-კავშირი კომპიუტე-
რების და კომპიუტერული ქსელების და გლობა-
ლური კავშირის ქსელების მეშვეობით; კომპიუ-
ტერული წვდომის და დროში წვდომის ლიზინ-
გის უზრუნველყოფა ონლაინ ინტერაქტიურ გან-
ცხადების დაფებთან და მონაცემთა ბაზებთან; 
ელექტრონულ საინფორმაციო დაფებთან წვდო-
მის უზრუნველყოფა კომპიუტერის მომხმარებ-
ლებს შორის პროდუქციასთან, მომსახურებას-
თან და საქმიანი ურთიერთობების შესაძლებ-
ლობასთან დაკავშირებული შეტყობინებების 
მისაწერად და გადასაცემად; ელექტრონულ კა-
ლენდრებთან, სამისამართო ცნობარებთან და 
ელექტრონულ უბის წიგნაკებთან წვდომის უზ-
რუნველყოფა ადგილობრივი და გლობალური 
კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით; დისტან-
ციურ ვიდეო და/ან სატელეფონო კონფერენ-
ციებთან წვდომის და მომსახურების საშუალე-
ბებით უზრუნველყოფა; მესამე პირების ვებ-
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გვერდებთან კომპიუტერული კავშირების (ლინ-
კების) უზრუნველყოფა ელექტრონული ვაჭრო-
ბის და რეალური საერთაშორისო საქმიანი ოპე-
რაციების ხელშეწყობის მიზნით;  ზემოთ აღნიშ-
ნულ მომსახურებასთან დაკავშირებული კონ-
სულტაციები, ინფორმაცია და რჩევები; ყველა 
შეტანილი 38-ე კლასში. 
 

39 – GPS (ნავიგაციის დ ადგილმდებარეობის 
განსაზღვრის გლობალური სისტემა) ნავიგა-
ციის მომსახურება; მოგზაურობასა და ტურიზ-
მთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნ-
ველყოფა ინტერნეტისა და სატელეკომუნიკაციო 
ქსელების მეშვეობით; ინტერაქტიური, ონლაინ 
მონაცემთა ბაზებით უზრუნველყოფა, რომლე-
ბიც შეიცავენ გზებთან, მოგზაურობასთან, ნავი-
გაციასთან, საგზაო მოძრაობასა და მოგზაურო-
ბით დაინტერესებასთან დაკავშირებულ ინფორ-
მაციას; მოგზაურების მგზავრობის ღირებულე-
ბასთან, განრიგთან და საზოგადოებრივ ტრან-
სპორტთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზ-
რუნველყოფა; სამოგზაურო და ტურისტული სა-
ინფორმაციო და გიდის მომსახურება; სამარშ-
რუტო ცნობარები და მარშრუტის დაგეგმვის 
მომსახურება; მოგზაურობის მოწყობა; სამოგ-
ზაურო სააგენტოების მომსახურება; სამგზავრო 
ბილეთების სააგენტოს მომსახურება; მოგზაუ-
რობის ორგანიზება და მასთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის მიწოდება, ყველა უზრუნველყო-
ფილი ონლაინ რეჟიმში კომპიუტერული მონა-
ცემთა ბაზიდან ან ინტერნეტის მეშვეობით; იახ-
ტებით და/ან წყლის სხვა ტრანსპორტით გასე-
ირნება; სამანქანო მიმართულებების განსაზ-
ღვრა სამოგზაურო მიზნებისთვის; სანავიგაციო 
სისტემების გაქირავება; ტრანსპორტირება; საგ-
ზაო და სამოძრაო ინფორმაციით უზრუნველ-
ყოფა; სანავიგაციო და საინფორმაციო მომსახუ-
რების უზრუნველყოფა, კერძოდ, საგზაო მოძ-
რაობასა და საცობებთან დაკავშირებული ინ-
ფორმაციით უზრუნველყოფა; საქონლისა და 
მგზავრების ტრანსპორტირება; ავტომობილე-
ბით ტრანსპორტირება; საჰაერო ტრანსპორტი-
რება; საავტომობილო საშუალებების გაქირავე-
ბა; ავტომობილების გაქირავების სამსახურები; 
მძღოლთა სამსახური; მილსადენებით ტრანს-
პორტირება; სატრანსპორტო მომსახურება ტრა-
ნსპორტირების მართვის სახით; საფრენი სივრ-
ცეებით უზრუნველყოფა, კერძოდ, ასაფრენ-
დასაფრენ ზოლებსა და მოედნებთან, გრუნტიან 
ასაფრენ-დასაფრენ ბილიკებთან და სარბენ ბი-
ლიკებთან  წვდომის უზრუნველყოფა; შეფუთვა; 
საქონლის შეფუთვა და შენახვა; ელექტრონუ-
ლად შენახული მონაცემების ან ინფორმაციის 
ფიზიკური შენახვა; შეტყობინებების/წერილე-
ბის მიწოდება; საფოსტო შეკვეთებით საქონლის 
მიწოდება; საკურიერო მომსახურება [წერილე-
ბი/შეტყობინებები ან საქონელი]; საშუამავლო 
საქმიანობა საზღვაო გადაზიდვების სფეროში; 

ტვირთვის ჩატვირთვა-გადმოტვირთვა; ფრახტ-
თან დაკავშირებული საშუამავლო საქმიანობა; 
ავეჯის გადაზიდვის მომსახურება; საშუამავლო 
საქმიანობა დაკავშირებული გემების და/ან 
წყლის ტრანსპორტის გაქირავებასთან, იჯარით 
გაცემასთან, გაყიდვასთან, შეძენასა და/ან დაფ-
რახტვასთან; გემების და/ან წყლის ტრანსპორ-
ტის გადარჩენა და ამოწევა (ჩაძირული); ლოც-
მანის სამსახური; გაზის განაწილება და მიწო-
დება; ელექტროენერგიის განაწილება და მიწო-
დება; სითბოს განაწილება და მიწოდება; წყლის 
განაწილება და მიწოდება; ნავმისაბმელი საშუა-
ლებებით მომსახურება; საწყობების გაქირავება; 
ინვალიდის სავარძლების გაქირავება და/ან იჯა-
რა; თვითმფრინავების გაქირავება და/ან იჯარა; 
ველოსიპედების გაქირავება და/ან იჯარა; ავტო-
მანქანების გაქირავება და/ან იჯარა; გემების 
და/ან წყლის ტრანსპორტის გაქირავება და/ან 
იჯარა; ადამიანის ენერგიით სამართავი სატრან-
სპორტო საშუალების გაქირავება და/ან იჯარა; 
მექანიკური ავტოსადგომი სისტემების გაქირა-
ვება და/ან იჯარა;  ავტოსადგომი სივრცეების 
მართვა; ავტოსადგომის მომსახურება; ფასიანი 
საავტომობილო გზების უზრუნველყოფა; კონ-
ტეინერების გაქირავება და/ან იჯარა; პალეტე-
ბის გაქირავება და/ან იჯარა;  შესაფუთი და/ან 
შესახვევი მანქანების გაქირავება და/ან იჯარა; 
მაცივრების გაქირავება და/ან იჯარა;  საოჯახო 
ნარჩენების შეგროვება; სამწერველო ნარჩენე-
ბის შეგროვება; იმპორტ-ექსპორტის საკლირინ-
გო სააგენტოები (განბაჟება); ზემოთ აღნიშნულ 
მომსახურებასთან დაკავშირებული კონსულტა-
ციები, ინფორმაცია და რჩევები; ყველა შეტა-
ნილი 39-ე კლასში. 
 

41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზე-
ბა; ტექსტების, წიგნების და ჟურნალების (სა-
რეკლამო ტექსტების გარდა) გამოქვეყნება; დია-
გრამების, გამოსახულებების და  ფოტოსურა-
თების გამოქვეყნება; გაზეთების, ჟურნალების 
და პერიოდული გამოცემების გამოქვეყნება; აღ-
ზრდა-განათლება, სწავლება და საინსტრუქციო 
მომსახურება, დაკავშირებული ტელე-კომუნიკა-
ციასთან, კომპიუტერებთან, კომპიუტერულ პრო-
გრამებთნ, „ქლაუდ“ მომსახურებასთან, ვებ-
გვერდის შემუშავებასთან, ელექტრონულ ვაჭ-
რობასთან, საქმიანი სფეროს მართვასთან, ფი-
ნანსურ მართვასა და რეკლამასთან; აღზრდა-
განათლების, დასვენების, ინსტრუქტირების, 
სწავლების და ტრეინინგების უზრუნველყოფა 
როგორც ინტერაქტიური, ასევე, არაინტერაქტი-
ური ფორმით; სასწავლო კურსების, გამოცდე-
ბის და საკვალიფიკაციო კურსების შედგენა; გა-
რთობა უზრუნველყოფილი ელექტრონული და 
ციფრული ინტერაქტიური მედია საშუალებე-
ბით; ინტერნეტით უზრუნველყოფილი ელექ-
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ტრონული თამაშები; განათლებასთან, სწავლე-
ბასთან, გართობასთან, გამაჯანსაღებელ დასვე-
ნებასთან, სპორტთან, საზოგადოებრივ და კულ-
ტურულ ღონისძიებებთან დაკავშირებული ინ-
ფორმაციით უზრუნველყოფა; ონლაინ ელექ-
ტრონული გამოქვეყნებებით უზრუნველყოფა 
(არაჩატვირთვადი); სიმღერის კონკურსების მო-
წყობა, ორგანიზება, ჰოსტინგი და ჩატარება; 
კონცერტების მოწყობა, ორგანიზება, ჰოსტინგი 
და ჩატარება; ღონისძიებების და შეჯიბრებების 
მოწყობა, ორგანიზება, ჰოსტინგი და ჩატარება 
საგანმანათლებლო ან გართობის მიზნით; სათა-
მაშო შოუების და ვიქტორინების მოწყობა, ორ-
განიზება, ჰოსტინგი და ჩატარება; გართობის 
ბილეთების სააგენტოები; გართობასა და განათ-
ლებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ონ-
ლაინ უზრუნველყოფა კომპიუტერული მონაცემ-
თა ბაზებიდან და ინტერნეტიდან; ინტერნეტიდან 
ციფრული მუსიკის უზრუნველყოფა (არაჩატ-
ვირთვადი); ციფრული მუსიკის უზრუნველყოფა 
(არაჩატვირთვადი) MP3 (მოძრავი სურათის 
საექსპერტო ჯგუფი-1 აუდიო დონე 3) ინტერნეტ 
ვებ-გვერდიდან; გასართობი და საგანმანათლებ-
ლო მომსახურება, დაკავშირებული ხმის, გამო-
სახულების, ციფრული მუსიკის, კინოფილმების, 
ცოცხალი და ჩაწერილი აუდიო, ვიზუალური ან 
აუდიო-ვიზუალური მასალის შედგენას, წარმო-
ებასა და განაწილებასთან სახმელეთო კაბელე-
ბით, თანამგზავრული არხებით, ინტერნეტით, 
უსადენო და სადენიანი კავშირის სისტემებით 
და კავშირის სხვა საშუალებებით მაუწყებლო-
ბის მიზნით; მუსიკალური გართობით მომსახუ-
რება; ფონოგრამების გაქირავება; მაუწყებლო-
ბისთვის გასართობი, საგანმანათლებლო, დო-
კუმენტური და ახალი ამბების პროგრამების მო-
მზადება; ახალი ამბების სამსახური; ინფორმა-
ცია დაკავშირებული სპორტულ და კულტურულ 
ღონისძიებებთან, მიმდინარე საკითხებსა და 
მთავარ ახალ ამბებთან, უზრუნველყოფილი თა-
ნამგზავრული სატელევიზიო გადაცემით, ინ-
ტერნეტით ან სხვა ელექტრონული საშუალებე-
ბით; სატელევიზიო პროგრამების, რადიო პრო-
გრამების და კინოფილმების მონტაჟი; საპრემიო 
და ფასიანი სატელევიზიო პროგრამების და 
სატელევიზიო პროგრამების სამსახური; სატე-
ლევიზიო გასართობი პროგრამების შედგენა; 
გასართობი ინფორმაციით, მულტიმედიური ში-
ნაარსებით, სატელევიზიო გასართობი პროგ-
რამებით უზრუნველყოფა და კინოფილმებით 
ონლაინ უზრუნველყოფა; სატელევიზიო პროგ-
რამების მომზადება და მონტაჟი; ინფორმაციით, 
მონაცემებით, გრაფიკული გამოსახულებებით, 
ხმოვანი და მუსიკალური ნაწარმოებებით, ვიდე-
ოებით, ანიმაციით და ტექსტებით უზრუნველყო-
ფა გართობის მიზნებისათვის; თამაშების უზ-
რუნველყოფა; გამაჯანსაღებელი კლუბების, 
სპორტული და სატანვარჯიშო დარბაზების  აღ-

ჭურვილობით უზრუნველყოფა; მუსიკალური 
ჯგუფების წარმოდგენები; კლუბური გართობა, 
დისკოთეკა, მოდის ჩვენება და ღამის კლუბების 
მომსახურება; კლუბური მომსახურება, დაკავში-
რებული გართობასთან, აღზრდა-განათლებას-
თან და კულტურასთან; კონფერენციების, ყრი-
ლობების, კონგრესების, სემინარების და მას-
ტერ-კლასების ორგანიზება, ჩატარება და უზ-
რუნველყოფა; კავშირგაბმულობასთან, კომპიუ-
ტერებთან, კომპიუტერულ პროგრამებთან, 
„ქლაუდ“ მომსახურებასთან, ვებ-გვერდების დი-
ზაინთან, ელექტრონულ ვაჭრობასთან, საქმიანი 
სფეროს მართვასთან, ფინანსების მართვასა და 
რეკლამასთან დაკავშირებული კონფერენციე-
ბის, ყრილობების, კონგრესების, სემინარების 
და მასტერ-კლასების ორგანიზება, ჩატარება და 
უზრუნველყოფა; კულტურული ან საგანმანათ-
ლებლო-აღმზრდელობითი გამოფენების, მოდის 
ჩვენებების, საგანმანათლებლო და კულტურუ-
ლი სანახაობების და წარმოდგენების ორგანი-
ზება და ჩატარება; სამხატვრო გამოფენებით და 
გალერეებით მომსახურება; სამხატვრო გალე-
რეებით მომსახურება, დაკავშირებული გამომ-
სახველობითი ხელოვნების ნიმუშების ლიზინ-
გთან; სწავლება დაკავშირებული ჯანმრთელო-
ბის და უსაფრთხოების საქმესთან და გარემოს 
დაცვასთან; სიგარის დაგემოვნების გაკვეთილე-
ბით, ღვინის სადეგუსტაციო გაკვეთილებით უზ-
რუნველყოფა; საგანმანათლებლო ინფორმაცი-
ით უზრუნველყოფა დაკავშირებული მასალების 
კვლევასა და მის სააგენტოებთან; სემინარების 
მოწყობა, ორგანიზება, დაგეგმვა და მართვა; 
ცხოველების გაწვრთნა; სახელმძღვანელო სამა-
უწყებლო პროგრამების წარმოების სფეროში; 
საინსტრუქციო მომსახურება, დაკავშირებული 
მანქანების და მოწყობილობების მუშაობასთან, 
სამაუწყებლო პროგრამების წარმოებაში გამო-
ყენებული აუდიო-ვიზუალური მოწყობილობე-
ბის ჩათვლით; აუდიო და ვიდეო სტუდიებით 
უზრუნველყოფა; სპორტული აღჭურვილობით 
უზრუნველყოფა; კინოფილმებისთვის, სანახაო-
ბებისთვის, თამაშებისთვის, დაკვრისთვის, მუსი-
კისთვის ან საგანმანათლებლო სწავლებისთვის 
განკუთვნილი აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; 
გასართობი ღონისძიების  შეკვეთის სააგენტოე-
ბი; კინოფილმების გაქირავება და ლიზინგი; მუ-
სიკალური ინსტრუმენტების გაქირავება და ლი-
ზინგი; სატელევიზიო პროგრამების გაქირავება 
და ლიზინგი; ტელემიმღებების გაქირავება და 
ლიზინგი; წიგნების ხელზე გაცემის ბიბლიოთე-
კების მომსახურება; საარქივო ბიბლიოთეკებით 
მომსახურება; სუბტიტრება; ჟესტების ენიდან 
თარგმნა; სატელეკომუნიკაციო ან კომპიუტერუ-
ლი ქსელებით ვიდეო თამაშებით, კომპიუტე-
რული თამაშებით, ხმით ან გამოსახულებებით, 
ან კინოფილმებით უზრუნველყოფა; ონლაინ 
კომპიუტერული თამაშებით და კონტენტებით 
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უზრუნველყოფა; წინასწარ ჩაწერილი ვიდეოფი-
რების გაქირავება; სათამაშო მანქანების გაქი-
რავება და ლიზინგი; სათამაშო ავტომატების 
სხვისთვის დროებით მიცემა; სურათების სხვის-
თვის დროებით მიცემა; ფოტოგრაფირება; მთარ-
გმნელების სამსახური; თარჯიმნის მომსახურე-
ბა; საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრა-
მები რისკების მართვის სფეროში; სერტიფიცი-
რებასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო 
და სასწავლო პროგრამები; განათლებასა და 
გართობასთან დაკავშირებული ახალი ამბებით 
უზრუნველყოფა; მომსახურება ლატარიის სფე-
როში; არაჩატვირთვადი ონლაინ ვიდეოებით 
უზრუნველყოფა; კერძო მასწავლებლის მომსა-
ხურება; ზემოთ აღნიშნულ მომსახურებასთან 
დაკავშირებული კონსულტაციები, ინფორმაცია 
და რჩევები; ყველა შეტანილი 41-ე კლასში. 
 
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო 
კვლევა და დამუშავება, სამრეწველო ანალიზსა 
და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; ტექნიკური პროექტების კვლევა; 
ისეთი ტექნოლოგიური ვეგ-გვერდებით უზრუნ-
ველყოფა, რომელიც მომხმარებელს აძლევს 
ინფორმაციის და რჩევების გაზიარების საშუა-
ლებას; კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრა-
მული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულ-
ყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფა მომსახუ-
რების სახით (SaaS); ინტერნეტის მეშვეობით 
ინფორმაციის, მონაცემების, დოკუმენტების და 
გამოსახულებების გადაცემასთან დაკავშირებუ-
ლი კომპიუტერული მომსახურება; ინტერაქტი-
ურ კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებთან ონ-
ლაინ წვდომის უზრუნველყოფასთან დაკავში-
რებული კომპიუტერული მომსახურება, გამოხა-
ტული კინოს პროგრამირების, წინასწარი ჩვენე-
ბის, დაანონსების, სპორტული ღონისძიებების, 
კონცერტების, ინფორმაციით ცნობილ ადამია-
ნებზე და გასართობი ახალი ამბების და სხვა 
მსგავსი ინფორმაციის სახით; აპლიკაციური მო-
მსახურების პროვადერის (ASP) მომსახურება, 
კერძოდ, ჰოტინგ-კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფის აპლიკაციები მესამე პირების-
თვის; აპლიკაციური მომსახურების პროვაიდე-
რის (ASP) მომსახურება, რომელიც უზრუნველ-
ყოფს ინტერნეტ-ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული 
კონფერენციების, აუდიო-კონფერენციების ჩა-
ტარების, ელექტრონული შეტყობინებების,  დო-
კუმენტური თანამშრომლობის, ვიდეო-კონფე-
რენციების ჩატარების და ხმის და ზარების და-
მუშავების  პროგრამულ უზრუნველყოფას; ონ-
ლაინ, არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა  მრავალრიცხოვანი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის აპლიკაციების ფუნქციური შეთა-
ვსების ხელშეწყობისთვის; კომპიუტერულ პრო-
გრამულ უზრუნველყოფასა და აპლიკაციებთან 

დაკავშირებული ტექნიკური უზრუნველყოფის 
(ტექნიკური კონსულტაციების) მომსახურება გა-
წეული ონლაინ რეჟიმში, ელექტრონული ფოს-
ტით და ტელეფონით; კომპიუტერული მომსახუ-
რება, კერძოდ, რეგისტრირებული მომხმარებ-
ლებისთვის ონლაინ-საზოგადოებების შექმნა 
დისკუსიებში მონაწილეობის მისაღებად, მათი 
თანატოლებიდან გამოხმაურებების მისაღებად, 
ვირტუალური  საზოგადოებების შექმნა, სოცია-
ლური ქსელებით დაინტერესება და დოკუმენ-
ტების გაცვლა; ინტერნეტ მომხმარებლების კომ-
პიუტერული ტექნოლოგიის სფეროში რჩევებით 
უზრუნველყოფა „ცხელი ხაზის“ დახმარებით; 
კომპიუტერული მომსახურება დაკავშირებული 
ინფორმაციის, საიტების და წყაროების ინდექსე-
ბის შექმნასთან  კომპიუტერულ ქსელებში; სა-
ძიებო საშუალებებით ინტერნეტის უზრუნველ-
ყოფა; კომპიუტერების, ნოუთ-ბუქების, ლეპ-ტო-
პების, პორტატიული კომპიუტერების და ჯიბის 
კომპიუტერების პროექტირება; პირადი ციფრუ-
ლი დამხმარეების და პირადი მედია პლეერების 
პროექტირება; მობილური ტელეფონების და 
„სმარტფონების“ პროექტირება; ციფრული ფო-
ტოაპარატების პროექტირება; კომპიუტერული 
მომსახურება; კომპიუტერული პროგრამების შე-
დგენა; კომპიუტერიზაციის სამსახურები; კომპი-
უტერული ანალიზის სამსახური; ვირუსებისგან 
დასაცავად კომპიუტერული პროგრამების შედ-
გენა; კომპიუტერული სისტემების პროგრამული 
უზრუნველყოფის მომსახურება; კომპიუტერუ-
ლი მომსახურება პირდაპირი კავშირის უზრუნ-
ველსაყოფად კომპიუტერის მომხმარებლებს 
შორის მონაცემების გაცვლის მიზნით; კომპი-
უტერული პროგრამული უზრუნველყოფის პრო-
ექტირება; კომპიუტერული სისტემების პროექ-
ტირება; ვებ-გვერდების პროექტირება და სრულ-
ყოფა; ვებ-გვერდების ჰოსტინგი მესამე პირების-
თვის; ჰოსტინგ-კომპიუტერის აპლიკაციის პრო-
გრამული უზრუნველყოფა  მონაცემთა ბაზები-
დან და კომპიუტერული ქსელებიდან ინფორმა-
ციის მოსაძებნად და ამოსაღებად; ტექნიკური 
ინფორმაციით უზრუნველყოფა ბოლო მომხმა-
რებლების სპეციალური მოთხოვნის საფუძველ-
ზე, განხორციელებული ტელეფონის ან გლო-
ბალური კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით; 
კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნველყოფას-
თან დაკავშირებული კონსულტაციები; კომპიუ-
ტერის მონაცემთა ბაზებსა და ვებ-გვერდებზე 
შეკვეთილ ძიებასთან  დაკავშირებული კომპიუ-
ტერული მომსახურება; კომპიუტერული და ელ-
ექტრონული სიგნალის კოდირება და დეკოდი-
რება; ფიზიკური მონაცემების და დოკუმენტების 
ელექტრონულ მედია ფორმატში გადატანა; პრო-
დუქტის შემოწმება და შეფასება; მომსახურება 
არქიტექტურის და დიზაინის სფეროში; შენობე-
ბის, ოფისების და ბინების ინტერიერის გაფორ-
მება; კომპიუტერთან და კომპიუტერულ ქსელ-
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თან დაკავშირებული ინფორმაციით მომსახუ-
რება; კომპიუტერული უსაფრთხოების დაცვის 
რისკების მართვის პროგრამებით უზრუნველ-
ყოფა; კომპიუტერული უსაფრთხოების ინფორ-
მაციის, ცოდნისა და შემოწმების მომსახურება; 
ხარისხის უზრუნველყოფის მომსახურება; კომ-
პიუტერული მომსახურება, დაკავშირებული საქ-
მიანი ოპერაციების სერტიფიცირებასა და მას-
თან დაკავშირებული მოხსენებების მომზადე-
ბასთან; კომპიუტერული უსაფრთხოების მომსა-
ხურება კომპიუტერებთან, ელექტრონულ ქსე-
ლებთან და მონაცემთა ბაზებთან წვდომის სა-
კონტროლოდ; კომპიუტერული ქსელების მეშ-
ვეობით მონაცემთა გადაცემის და ტრანზაქციე-
ბის დაცვა; კონსულტაციები მონაცემთა დაცვის 
სფეროში; კავშირგაბმულობის უსაფრთხოებას-
თან დაკავშირებული ტექნოლოგიური კონსულ-
ტაციები; კომპიუტერიზებული კავშირის ქსე-
ლების უსაფრთხოების სამსახურები; ინტერნე-
ტის, საყოველთაო ქსელის (www) და კომპიუტე-
რიზებული კავშირის ქსელების უსაფრთხოების 
სფეროსთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზ-
რუნველყოფა; ინტერნეტის, საყოველთაო ქსე-
ლის (www) და კომპიუტერიზებული კავშირის 
ქსელების უსაფრთხოების სფეროსთან, ინფორ-
მაციის დაცვის სფეროსთან დაკავშირებული 
კონსულტაციები; ავთენტურობის სამსახური 
კომპიუტერული უსაფრთხოებისთვის; კომპიუ-
ტერული მომსახურება დაკავშირებული ელექ-
ტრონული ხელმოწერების ონლაინ ავთენტურო-
ბისთვის; გარე-მონაცემების სარეზერვო ასლე-
ბის (ბეკაპი) გაკეთება; ელექტრონული მონაცე-
მების შენახვა; კომპიუტერულ ტექნოლოგიებსა 
და პროგრამირებასთან დაკავშირებული ინფორ-
მაციით უზრუნველყოფა ვებ-გვერდების მეშვეო-
ბით; მონაცემთა „ღრუბელში“ დამუშავება; ქლა-
უდ-ჰოსტინგ-პროვაიდერის სერვისები; არაჩატ-
ვირთვადი „ღრუბელზე“ დაფუძნებული პროგრა-
მული უზრუნველყოფის და მონაცემთა „ღრუ-
ბელში“ დამუშავების პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის დროებითი გამოყენების უზრუნველყოფა; 
მონაცემების ელექტრონული შენახვა; ვირტუა-
ლური კომპიუტერული სისტემებით და ვირტუა-
ლური კომპიუტერული გარემოთი უზრუნველ-
ყოფა მონაცემთა „ღრუბელში“ დამუშავების მე-
შვეობით; გართობის სფეროს პროგრამული უზ-
რუნველყოფის გაქირავება; კარტოგრაფიული 
მომსახურება (რუკების შედგენა); ზემოთ აღნიშ-
ნულ მომსახურებასთან დაკავშირებული კონ-
სულტაციები, ინფორმაცია და რჩევები; ყველა 
შეტანილი 42-ე კლასში. 
 

45 – პერსონალური და საზოგადოებრივი მომსა-
ხურება გაწეული მესამე პირებისთვის ინდივი-
დების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად; სო-
ციალური სამსახურები; იურიდიული მომსახუ-
რება; დომეინ-სახელების რეგისტრაცია; კონ-
სულტაციები ინტელექტუალური საკუთრების 

სფეროში; იურიდიული მოკვლევა; იურიდიული 
დოკუმენტების მომზადება; ლიცენზიების სა-
მართლებრივი ადმინისტრირება; ინტელექტუა-
ლური საკუთრების ლიცენზირება; იურიდიული 
სამსახური; დავების გადაწყვეტის ალტერნა-
ტიული მომსახურება; არბიტრაჟი; დაცვისა და 
უსაფრთხოების სამსახური; პირადი დაცვის სამ-
სახური; ტანსაცმლის გაქირავება;  უსაფრთხოე-
ბის უზრუნველყოფის სამსახურები ცენტრალუ-
რი ელექტროსადგურებიდან გაქურდვისა და 
ხანძრისგან დამცავი სისტემებისთვის; გაქურდ-
ვის საწინააღმდეგო სასიგნალო სისტემების კო-
ნტროლის სამსახურები, ხანძრისა და წყალდი-
დობის აღმომჩენი მოწყობილობების და სასიგ-
ნალო სისტემების კონტროლის სამსახურები; 
სახლზე მეთვალყურეობის სამსახურები; ციფ-
რული მონაცემების, სტატიკური გამოსახულე-
ბების, მოძრავი გამოსახულებების, აუდიოს და 
ტექსტის ლიცენზირება; რეგისტრირებული დო-
მეინ-სახელების შექმნა, შეგროვება და ძალაში 
შენარჩუნება; ბარგის დათვალიერება უსაფრ-
თხოების მიზნით; პიროვნებასთან დაკავშირებუ-
ლი მოკვლევის სამსახურები; უსაფრთხოების 
სამსახურები საკუთრებისა და ინდივიდების და-
ცვისთვის; ელექტრონული ხელმოწერების ონ-
ლაინ იდენტიფიცირება; დაკრძალვის სამსა-
ხური; ონ-ლაინ სოციალური ქსელების სამსახუ-
რები; მტრედების გაშვება განსაკუთრებული 
შემთხვევისათვის (საზეიმო ცერემონიები); ბალ-
ზამირების სამსახურები; ზემოთ აღნიშნულ მომ-
სახურებასთან დაკავშირებული კონსულტაციე-
ბი, ინფორმაცია და რჩევები; ყველა შეტანილი 
45-ე კლასში. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100069 A 
(210) AM 100069 
(220) 2018 11 01 
(731) ალიბაბა გრუპ ჰოლდინგ ლიმიტიდ 

ფორს ფლორ, უან კეპიტალ პლეის, პ.ო.  
ბოქს 847, ჯორჯ თაუნი, გრანდ კაიმანი,  
კაიმანის კუნძულები 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.04.01; 26.04.04; 26.04.24; 28.03 
(511)  
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტო-
გრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამ-
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წონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შე-
მოწმების), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწ-
ყოები და ინსტრუმენტები; ელექტროობის გადა-
ცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, 
რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინ-
სტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, 
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები,  ჩამწერი 
დისკები; მექანიზმები აპარატებისათვის წინას-
წარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგა-
რიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი   
აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომპიუტერული 
პროგრამები; მესამე პირებისთვის და მესამე 
პირებისგან ელექტრონული გადახდების 
დამუშავების პროგრამული უზრუნველყოფა; 
საიდენტიფიკაციო (ამოცნობა) პროგრამული 
უზრუნველყოფა; ინტერნეტით მოწოდებული 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 
ინტერაქტიული გართობისთვის, რომელიც 
მომხმარებელს აძლევს ნახვის, მოსმენის და 
თამაშის გამოცდილების მოდიფიკაციის 
შესაძლებლობას აუდიო, ვიდეო და აუდიო-
ვიზუალური ელემენტების ჩვენების და შეს-
რულების შერჩევის და კლასიფიცირების მეშ-
ვეობით; ჩატვირთვადი აუდიო, ვიზუალური და 
აუდიო-ვიზუალური ფაილები და ჩანაწერები, 
დაკავშირებული მულტიმედიურ გასართობ პრო-
გრამებსა და კონტენტთან (შიგთავსთან); ონლა-
იური ელექტრონული გამოცემები (ჩატვირთვადი 
ინტერნეტიდან ან კომპიუტერული ქსელიდან ან 
კომპიუტერული მონაცემთა ბაზებიდან); სწრაფი 
შეტყობინებების პროგრამული უზრუნველყოფა; 
ფაილების გაზიარების პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა; საკომუნიკაციო პროგრამული უზ-
რუნველყოფა მონაცემების, აუდიოს, ვიდეოს, 
გამოსახულებების და გრაფიკის ელექტრონული 
გაცვლისთვის  კომპიუტერის, მობილურის, უსა-
დენო და სატელეკომუნიკაციო ქსელების მეშვე-
ობით; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა აპლიკაციის სახით მობილური მოწყობი-
ლობებისა და კომპიუტერებისთვის; პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის აპლიკაციები მობილური 
მოწყობილობებისთვის; კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა გამოსახულებების, გრა-
ფიკის, აუდიოს, ვიდეოს და ტექსტის დამუშა-
ვებისთვის; ჩატვირთვადი კომპიუტერული პრო-
გრამული უზრუნველყოფა ინტერნეტის მეშ-
ვეობით  ინფორმაციის, მონაცემების, დოკუმენ-
ტების, ხმის და გამოსახულების ელექტრონული 
გადაცემის ხელშეწყობის მიზნით; ჩატვირთვადი 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა, 
რომელიც მომხმარებელს აძლევს ინტერნეტ-
ტექნოლოგიაზე დაფუძნებულ შეხვედრებსა და 
მეცადინეობებში მონაწილეობის მიღების შესაძ- 
ლებლობას, მონაცემებთან, დოკუმენტებთან, გა-
მოსახულებებთან და პროგრამულ აპლიკაციებ-

თან წვდომის შესაძლებლობით ვებ-ბროუზერის 
მეშვეობით; ჩატვირთვადი კომპიუტერული პრო-
გრამული უზრუნველყოფა კომპიუტერებთან და 
კომპიუტერულ ქსელებთან დისტანციური წვდო-
მის, ნახვისა და  მართვისათვის; ჩატვირთვადი, 
„მონაცემთა „ღრუბელში“ დამუშავების პროგ-
რამული უზრუნველყოფა; ჩატვირთვადი, „ღრუ-
ბელზე“ დაფუძნებული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა; ჩატვირთვადი ელექტრონული გამო-
ცემები ჟურნალების, სტატიების, ბროშურების, 
საინფორმაციო ფურცლების, მონაცემთა ცხრი-
ლების, საინფორმაციო მასალების, სახელმძ-
ღვანელო მონაცემების სახით, დაკავშირებული 
ბიზნესის, ელექტრონული ვაჭრობის, საინფორ-
მაციო ტექნოლოგიების, მონაცემთა „ღრუბელ-
ში“ დამუშავების, ტელეკომუნიკაციების, ინტერ-
ნეტის, ბიზნესის და ელექტრონული ვაჭრობის 
სწავლების, საქმიანობის, გაყიდვების, მარკეტი-
ნგის და საფინანსო მენეჯმენტის სფეროსთან; 
კომპიუტერული პერიფერიული მოწყობილობე-
ბი; ნოუთბუქები; ლეპტოპები; პორტატიული კო-
მპიუტერები; ჯიბის კომპიუტერები; პერსონალუ-
რი ციფრული დამხმარეები; პერსონალური მე-
დია-პლეერები; მობილური ტელეფონები; სმარ-
ტფონები; ციფრული კამერები; ბატარეების და 
აკუმულატორის დამტენები; კომპიუტერული სა-
მუშაო სადგურები; კომპიუტერული სერვერები; 
კომპიუტერული და სატელეკომუნიკაციო ქსე-
ლის აპარატურული უზრუნველყოფა; კომპიუტე-
რული ქსელის ადაპტერები, გადამრთველები, 
როუტერები და ჰაბები; უსადენო და სადენიანი 
მოდემები და საკომუნიკაციო ბარათები და მო-
წყობილობები; ლეპტოპის დამჭერები, კომპიუ-
ტერის ჩანთები; ცეცხლმქრობები; კომპიუტერის 
ტექნიკური და პროგრამულ-აპარატურული უზ-
რუნველყოფა; კომპიუტერული პროგრამები (ინ-
ტერნეტიდან ჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის ჩათვლით); ავტომანქანის სანა-
ვიგაციო სისტემები; კომპაქტური დისკები; ციფ-
რული მუსიკა (ინტერნეტიდან ჩატვირთვადი); 
სატელეკომუნიკაციო აპარატურა; თაგვის ბალი-
შები; მობილური ტელეფონის ყურმილები; მობი-
ლური ტელეფონის აქსესუარები; ჩატვირთვადი 
თამაშები, სურათები, კინოფილმები, კინო და 
მუსიკა; სასიგნალო სისტემები; ვიდეო-სამეთვა-
ლყურეო კამერები; მობილური რადიო და სატე-
ლევიზიო მაუწყებლობის კვანძები; სატელევი-
ზიო მაუწყებლობის მოწყობილობები; ფოტოაპა-
რატები, ვიდეოკამერები; ყურსასმენები; ყურში 
მოსათავსებელი ტელეფონები; ხმამაღლა მოლა-
პარაკეები; სანავიგაციო და ადგილმდებარეობის 
განმსაზღვრელი გლობალური სისტემების 
(GPS) აპარატურა და მოწყობილობები; კომპიუ-
ტერული, ელექტრონული და ვიდეო-თამაშების 
პროგრამები და პროგრამული უზრუნველყოფა 
(ინტერნეტიდან ჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის ჩათვლით); თხევად-კრისტალუ-
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რი დისპლეები სატელეკომუნიკაციო და ელექ-
ტრონული მოწყობილობებისთვის; ტელევიზო-
რის ბლოკ-მისადგამები; დისტანციური მართვის 
პულტები; მონაცემთა შენახვის პროგრამები; სა-
თვალეები და მზის სათვალეები; ელექტრონული 
ფირნიშები, საგზაო ნიშნები; კოდირებული და 
მაგნიტური საბანკო საკრედიტო, სადებეტო, ნა-
ღდი ფულის მისაღები და საიდენტიფიკაციო 
ბარათები; ავტომატური საბანკო  ავტომატები; 
ბანკომატები; ელექტრონული წიგნის წამკითხ-
ველები; ცარიელი ტონერ-კარტრიჯები პრინტე-
რებისა და ფოტო-ასლის გადამღები მოწყობი-
ლობებისთვის; ჩვილი ბავშვის მონიტორები; 
ჩვილი ბავშვის ვიდეო-მონიტორები; ობიექტივის 
„ბლენდა“; პლანშეტური კომპიუტერები; კოდი-
რებული გასაღებ-ბარათები; 3D სათვალეები; 
მეხსიერების ბარათები ვიდეო-თამაშების აპარა-
ტებისთვის; ყველა შეტანილი მე-9 კლასში. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციე-
ბი; კლირინგი და მორიგებითი საფინანსო ოპე-
რაციები გლობალური კომპიუტერული ქსელე-
ბის მეშვეობით; ონლაინ საბანკო მომსახურება 
და საფინანსო მომსახურება; საკრედიტო ბარა-
თებით მომსახურება, ჩეკების და მათი გადახ-
დების დამუშავება და გადაცემა, და საფინანსო 
ოპერაციების დაზღვევა; ფულადი სახსრების 
გადაგზავნის სამსახურები; მესამე პირებისთვის 
ფულადი სახსრების გადაგზავნა ელექტრონუ-
ლი საშუალებებით; მესამე პირებისთვის გადახ-
დების გადაცემა ინტერნეტის მეშვეობით; ფინან-
სური მომსახურება ანგარიშების გამოწერის და 
საგადასახადო დავალებების დამუშავების მომ-
სახურების სახით; იჯარების და ქირავნობის მო-
წყობა და მართვა; უძრავი ქონების გაქირავება 
და იჯარა; უძრავი ქონების შეფასება; უძრავი 
ქონების შეფასება, უძრავი ქონების დაფინანსე-
ბა, უძრავი ქონების ინვესტირება; უძრავ ქონე-
ბასთან დაკავშირებული საშუამავლო საქმიანო-
ბა; უძრავი ქონების სააგენტოებით მომსახურე-
ბა; საცხოვრებლით უზრუნველყოფის სააგენ-
ტოებით მომსახურება; სადაზღვევო სამსახურე-
ბი; უძრავი ქონების მართვა და კონსულტაციები;  
იჯარის საფასურის ამოღება; საოფისე ფართის 
გაქირავება (უძრავი ქონება); აპარტამენტებისა 
და ბინების გაქირავება; ფინანსებთან დაკავში-
რებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა ინტერ-
ნეტის მეშვეობით; სეიფში შენახვა და სამოგზა-
ურო ვაუჩერების გაცემის სამსახურები; კაპიტა-
ლის დაბანდება (ინვესტირება); ფინანსური შე-
ფასება [დაზღვევა, საბანკო ოპერაციები, უძრავი 
ქონება]; ფინანსების და ქონების მართვა; სადაზ-
ღვევო და საფინანსო მომსახურება; საფინანსო 
მომსახურების უზრუნველყოფა  სატელეკომუ-
ნიკაციო საშუალებებით; კონსულტაციები და 
რჩევები საფინანსო სფეროში; საბანკო მომსა-

ხურება ინტერნეტის მეშვეობით; ონლაინ საბან-
კო მომსახურება კომპიუტერული მონაცემთა ბა-
ზებიდან ან ინტერნეტიდან; საბირჟო შუამავლო-
ბა, საბირჟო კოტირება; საბირჟო შუამავლობა, 
ფინანსური ანალიზი; სადებეტო ბარათებით მო-
მსახურება, საგადასახადო ბარათებით მომსახუ-
რება და საჩეკო გარანტიებით მომსახურება; 
საბანკო, შემნახველი ანგარიშებით და საინვეს-
ტიციო მომსახურება; ფინანსური კლირინგი; 
საკრედიტო შემოწმება გლობალური კომპიუტე-
რული საინფორმაციო ქსელის მეშვეობით; ელ-
ექტრონული საკრედიტო რისკების მართვის სამ-
სახურები; ელექტრონული შეძენის გადახდის 
და ელექტრონული ანგარიშის გადახდის სამსა-
ხურები; საფინანსო ანგარიშების სადებეტო და 
საკრედიტო სამსახურები; ელექტრონული სა-
ბანკო მომსახურება; ბარათებზე შენახული თან-
ხის, გადახდის ბარათების და სადებეტო ბარა-
თების დაზღვევა; სატელეფონო საკრედიტო ბა-
რათებით მომსახურება; საინფორმაციო მომსა-
ხურება დაკავშირებული ფინანსებსა და დაზღ-
ვევასთან ონლაინ რეჟიმში კომპიუტერული 
მონაცემთა ბაზებიდან ან ინტერნეტიდან; გაზის 
და ელექტროენერგიის საფასურის შეგროვების 
სამსახურები; ანტიკვარიატის შეფასება; ხელო-
ვნების ნიმუშების შეფასება; საიუველირო ნა-
წარმის შეფასება; მეორადი მანქანების შეფასე-
ბა; საგადასახადო ინფორმაციის მიწოდება (ფი-
ნანსური მომსახურება); საქველმოქმედო სახ-
სრების შეგროვება; საქველმოქმედო სახსრების 
შეგროვების ორგანიზება; საქველმოქმედო სახ-
სრების შეგროვება; ქაღალდის ფულის და მონე-
ტების დამთვლელი ან დამუშავების მანქანების 
გაქირავება; ბანკომატების ან ავტომატური სა-
ლარო აპარატების გაქირავება; ონლაინ გადახ-
დის მომსახურება; სეიფში შენახვის მომსახუ-
რება; ფულადი სახსრების მოზიდვა სამშენებ-
ლო პროექტებისთვის; იმპორტ-ექსპორტის კლი-
რინგის სააგენტოები (საბაჟო კლირინგი); ზე-
მოთ აღნიშნულ მომსახურებასთან დაკავშირე-
ბული კონსულტაციები, ინფორმაცია და რჩევე-
ბი;  ყველა შეტანილი 36-ე კლასში. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო 
კვლევა და დამუშავება, სამრეწველო ანალიზსა 
და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; ტექნიკური პროექტების კვლევა; 
ისეთი ტექნოლოგიური ვეგ-გვერდებით უზრუნ-
ველყოფა, რომელიც მომხმარებელს აძლევს ინ-
ფორმაციის და რჩევების გაზიარების საშუალე-
ბას; კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულ-
ყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფა მომსახუ-
რების სახით (SaaS); ინტერნეტის მეშვეობით ინ-
ფორმაციის, მონაცემების, დოკუმენტების და გა-
მოსახულებების გადაცემასთან დაკავშირებუ-
ლი კომპიუტერული მომსახურება; ინტერაქტი-
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ურ კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებთან ონ-
ლაინ წვდომის უზრუნველყოფასთან დაკავში-
რებული კომპიუტერული მომსახურება, გამოხა-
ტული კინოს პროგრამირების, წინასწარი ჩვენე-
ბის, დაანონსების, სპორტული ღონისძიებების, 
კონცერტების, ინფორმაციით ცნობილ ადამია-
ნებზე და გასართობი ახალი ამბების და სხვა 
მსგავსი ინფორმაციის სახით; აპლიკაციური მო-
მსახურების პროვადერის (ASP) მომსახურება, 
კერძოდ, ჰოტინგ-კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფის აპლიკაციები მესამე პირების-
თვის; აპლიკაციური მომსახურების პროვაიდე-
რის (ASP) მომსახურება, რომელიც უზრუნველ-
ყოფს ინტერნეტ-ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული 
კონფერენციების, აუდიო-კონფერენციების ჩა-
ტარების, ელექტრონული შეტყობინებების,  დო-
კუმენტური თანამშრომლობის, ვიდეო-კონფე-
რენციების ჩატარების და ხმის და ზარების და-
მუშავების  პროგრამულ უზრუნველყოფას; ონ-
ლაინ, არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა  მრავალრიცხოვანი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის აპლიკაციების ფუნქციური შე-
თავსების ხელშეწყობისთვის; კომპიუტერულ 
პროგრამულ უზრუნველყოფასა და აპლიკაციებ-
თან დაკავშირებული ტექნიკური უზრუნველ-
ყოფის (ტექნიკური კონსულტაციების) მომსახუ-
რება გაწეული ონლაინ რეჟიმში, ელექტრონუ-
ლი ფოსტით და ტელეფონით; კომპიუტერული 
მომსახურება, კერძოდ, რეგისტრირებული მომ-
ხმარებლებისთვის ონლაინ-საზოგადოებების 
შექმნა დისკუსიებში მონაწილეობის მისაღებად, 
მათი თანატოლებიდან გამოხმაურებების მისა-
ღებად, ვირტუალური  საზოგადოებების შექმნა, 
სოციალური ქსელებით დაინტერესება და დო-
კუმენტების გაცვლა; ინტერნეტ მომხმარებლე-
ბის კომპიუტერული ტექნოლოგიის სფეროში 
რჩევებით უზრუნველყოფა „ცხელი ხაზის“ დახ-
მარებით; კომპიუტერული მომსახურება დაკავ-
შირებული ინფორმაციის, საიტების და წყაროე-
ბის ინდექსების შექმნასთან  კომპიუტერულ ქსე-
ლებში; საძიებო საშუალებებით ინტერნეტის 
უზრუნველყოფა; კომპიუტერების, ნოუთ-ბუქე-
ბის, ლეპ-ტოპების, პორტატიული კომპიუტერე-
ბის და ჯიბის კომპიუტერების პროექტირება; პი-
რადი ციფრული დამხმარეების და პირადი მედია 
პლეერების პროექტირება; მობილური ტელეფო-
ნების და „სმარტფონების“ პროექტირება; ციფ-
რული ფოტოაპარატების პროექტირება; კომპიუ-
ტერული მომსახურება; კომპიუტერული პროგ-
რამების შედგენა; კომპიუტერიზაციის სამსახუ-
რები; კომპიუტერული ანალიზის სამსახური; ვი-
რუსებისგან დასაცავად კომპიუტერული პროგ-
რამების შედგენა; კომპიუტერული სისტემების 
პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურება; 
კომპიუტერული მომსახურება პირდაპირი კავში-
რის უზრუნველსაყოფად კომპიუტერის მომხმა-
რებლებს შორის მონაცემების გაცვლის მიზნით; 

კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის 
პროექტირება; კომპიუტერული სისტემების პრო-
ექტირება; ვებ-გვერდების პროექტირება და 
სრულყოფა; ვებ-გვერდების ჰოსტინგი მესამე 
პირებისთვის; ჰოსტინგ-კომპიუტერის აპლიკაცი-
ის პროგრამული უზრუნველყოფა  მონაცემთა 
ბაზებიდან და კომპიუტერული ქსელებიდან ინ-
ფორმაციის მოსაძებნად და ამოსაღებად; ტექნი-
კური ინფორმაციით უზრუნველყოფა ბოლო 
მომხმარებლების სპეციალური მოთხოვნის სა-
ფუძველზე, განხორციელებული ტელეფონის ან 
გლობალური კომპიუტერული ქსელების მეშ-
ვეობით; კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნველ-
ყოფასთან დაკავშირებული კონსულტაციები; 
კომპიუტერის მონაცემთა ბაზებსა და ვებ-
გვერდებზე შეკვეთილ ძიებასთან  დაკავშირებუ-
ლი კომპიუტერული მომსახურება; კომპიუტე-
რული და ელექტრონული სიგნალის კოდირება 
და დეკოდირება; ფიზიკური მონაცემების და 
დოკუმენტების ელექტრონულ მედია ფორმატში 
გადატანა; პროდუქტის შემოწმება და შეფასება; 
მომსახურება არქიტექტურის და დიზაინის სფე-
როში; შენობების, ოფისების და ბინების ინტე-
რიერის გაფორმება; კომპიუტერთან და კომპიუ-
ტერულ ქსელთან დაკავშირებული ინფორმაცი-
ით მომსახურება; კომპიუტერული უსაფრთხო-
ების დაცვის რისკების მართვის პროგრამებით 
უზრუნველყოფა; კომპიუტერული უსაფრთხოე-
ბის ინფორმაციის, ცოდნისა და შემოწმების 
მომსახურება; ხარისხის უზრუნველყოფის მომ-
სახურება; კომპიუტერული მომსახურება, დაკავ-
შირებული საქმიანი ოპერაციების სერტიფიცი-
რებასა და მასთან დაკავშირებული მოხსენებე-
ბის მომზადებასთან; კომპიუტერული უსაფრ-
თხოების მომსახურება კომპიუტერებთან, ელექ-
ტრონულ ქსელებთან და მონაცემთა ბაზებთან 
წვდომის საკონტროლოდ; კომპიუტერული ქსე-
ლების მეშვეობით მონაცემთა გადაცემის და 
ტრანზაქციების დაცვა; კონსულტაციები მონა-
ცემთა დაცვის სფეროში; კავშირგაბმულობის 
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ტექნოლო-
გიური კონსულტაციები; კომპიუტერიზებული 
კავშირის ქსელების უსაფრთხოების სამსახუ-
რები; ინტერნეტის, საყოველთაო ქსელის (www) 
და  კომპიუტერიზებული კავშირის ქსელების 
უსაფრთხოების სფეროსთან დაკავშირებული 
ინფორმაციით უზრუნველყოფა; ინტერნეტის, 
საყოველთაო ქსელის (www) და  კომპიუტერი-
ზებული კავშირის ქსელების უსაფრთხოების 
სფეროსთან, ინფორმაციის დაცვის სფეროსთან 
დაკავშირებული კონსულტაციები; ავთენტურო-
ბის სამსახური კომპიუტერული უსაფრთხოების-
თვის; კომპიუტერული მომსახურება დაკავშირე-
ბული ელექტრონული ხელმოწერების ონლაინ 
ავთენტურობისთვის; გარე-მონაცემების სარე-
ზერვო ასლების (ბეკაპი) გაკეთება; ელექტრო-
ნული მონაცემების შენახვა; კომპიუტერულ ტექ-
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ნოლოგიებსა და პროგრამირებასთან დაკავში-
რებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა ვებ-
გვერდების მეშვეობით; მონაცემთა „ღრუბელში“ 
დამუშავება; ქლაუდ-ჰოსტინგ-პროვაიდერის სე-
რვისები; არაჩატვირთვადი „ღრუბელზე“ დაფუძ-
ნებული პროგრამული უზრუნველყოფის და მო-
ნაცემთა „ღრუბელში“ დამუშავების პროგრა-
მული უზრუნველყოფის დროებითი გამოყენების 
უზრუნველყოფა; მონაცემების ელექტრონული 
შენახვა; ვირტუალური კომპიუტერული სისტე-
მებით და ვირტუალური კომპიუტერული გარე-
მოთი უზრუნველყოფა  მონაცემთა „ღრუბელში“ 
დამუშავების მეშვეობით; გართობის სფეროს 
პროგრამული უზრუნველყოფის გაქირავება; კა-
რტოგრაფიული მომსახურება (რუკების შედგე-
ნა); ზემოთ აღნიშნულ მომსახურებასთან დაკავ-
შირებული კონსულტაციები, ინფორმაცია და 
რჩევები; ყველა შეტანილი 42-ე კლასში. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100071 A 
(210) AM 100071 
(220) 2018 11 01 
(731) ალიბაბა გრუპ ჰოლდინგ ლიმიტიდ 

ფორს ფლორ, უან კეპიტალ პლეის,  
პ.ო. ბოქს 847, ჯორჯ თაუნი, გრანდ  
კაიმანი, კაიმანის კუნძულები 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 03.13.16 
(511)  
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფოტო-
გრაფიული, კინემატოგრაფიული, ოპტიკური, ამ-
წონი, გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შე-
მოწმების), სამაშველო და სასწავლო ხელსაწ-
ყოები და ინსტრუმენტები; ელექტროობის გადა-
ცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, 
რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინ-
სტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, 
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები,  ჩამწერი 
დისკები; მექანიზმები აპარატებისათვის წინას-
წარი გადახდით; სალაროს აპარატები, საანგა-
რიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი   
აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომპიუტერული  
პროგრამები; მესამე პირებისთვის და მესამე პი-
რებისგან ელექტრონული გადახდების დამუშა-
ვების პროგრამული უზრუნველყოფა; საიდენტი-

ფიკაციო (ამოცნობა) პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა; ინტერნეტით მოწოდებული კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა ინტერაქტიული 
გართობისთვის, რომელიც მომხმარებელს აძ-
ლევს ნახვის, მოსმენის და თამაშის გამოცდი-
ლების მოდიფიკაციის შესაძლებლობას აუდიო, 
ვიდეო და აუდიო-ვიზუალური ელემენტების ჩვე-
ნების და შესრულების შერჩევის და კლასიფი-
ცირების მეშვეობით; ჩატვირთვადი აუდიო, ვი-
ზუალური და აუდიო-ვიზუალური ფაილები და 
ჩანაწერები, დაკავშირებული მულტიმედიურ გა-
სართობ პროგრამებსა და კონტენტთან (შიგთავ-
სთან); ონლაინური ელექტრონული გამოცემები 
(ჩატვირთვადი ინტერნეტიდან ან კომპიუტერუ-
ლი ქსელიდან ან კომპიუტერული მონაცემთა ბა-
ზებიდან); სწრაფი შეტყობინებების პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა; ფაილების გაზიარების 
პროგრამული უზრუნველყოფა; საკომუნიკაციო 
პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემების, აუ-
დიოს, ვიდეოს, გამოსახულებების და გრაფიკის 
ელექტრონული გაცვლისთვის კომპიუტერის, 
მობილურის, უსადენო და სატელეკომუნიკაციო 
ქსელების მეშვეობით; კომპიუტერის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფა აპლიკაციის სახით მობი-
ლური მოწყობილობებისა და კომპიუტერებისთ-
ვის; პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაცი-
ები მობილური მოწყობილობებისთვის; კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა გამოსა-
ხულებების, გრაფიკის, აუდიოს, ვიდეოს და ტექ-
სტის დამუშავებისთვის; ჩატვირთვადი კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყოფა ინტერ-
ნეტის მეშვეობით  ინფორმაციის, მონაცემების, 
დოკუმენტების, ხმის და გამოსახულების ელექ-
ტრონული გადაცემის ხელშეწყობის მიზნით; 
ჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომელიც მომხმარებელს აძ-
ლევს ინტერნეტ-ტექნოლოგიაზე დაფუძნებულ 
შეხვედრებსა და მეცადინეობებში მონაწილეო-
ბის მიღების შესაძლებლობას, მონაცემებთან, 
დოკუმენტებთან, გამოსახულებებთან და პროგ-
რამულ აპლიკაციებთან წვდომის შესაძლებლო-
ბით ვებ-ბროუზერის მეშვეობით; ჩატვირთვადი 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა 
კომპიუტერებთან და კომპიუტერულ ქსელებთან 
დისტანციური წვდომის, ნახვისა და  მართვისა-
თვის; ჩატვირთვადი, „მონაცემთა „ღრუბელში“ 
დამუშავების პროგრამული უზრუნველყოფა; ჩა-
ტვირთვადი, „ღრუბელზე“ დაფუძნებული პროგ-
რამული უზრუნველყოფა; ჩატვირთვადი ელექტ-
რონული გამოცემები ჟურნალების, სტატიების, 
ბროშურების, საინფორმაციო ფურცლების, მო-
ნაცემთა ცხრილების, საინფორმაციო მასალე-
ბის, სახელმძღვანელო მონაცემების სახით, და-
კავშირებული ბიზნესის, ელექტრონული ვაჭრო-
ბის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, მონაცემ-
თა „ღრუბელში“ დამუშავების, ტელეკომუნიკა-
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ციების, ინტერნეტის, ბიზნესის და ელექტრონუ-
ლი ვაჭრობის სწავლების, საქმიანობის, გაყიდ-
ვების, მარკეტინგის და საფინანსო მენეჯმენტის 
სფეროსთან; კომპიუტერული პერიფერიული მო-
წყობილობები; ნოუთბუქები; ლეპტოპები; პორ-
ტატიული კომპიუტერები; ჯიბის კომპიუტერები; 
პერსონალური ციფრული დამხმარეები; პერსო-
ნალური მედია-პლეერები; მობილური ტელეფო-
ნები; სმარტფონები; ციფრული კამერები; ბატა-
რეების და აკუმულატორის დამტენები; კომპიუ-
ტერული სამუშაო სადგურები; კომპიუტერული 
სერვერები; კომპიუტერული და სატელეკომუნი-
კაციო ქსელის აპარატურული უზრუნველყოფა; 
კომპიუტერული ქსელის ადაპტერები, გადამრთ-
ველები, როუტერები და ჰაბები; უსადენო და სა-
დენიანი მოდემები და საკომუნიკაციო ბარათები 
და მოწყობილობები; ლეპტოპის დამჭერები, კომ-
პიუტერის ჩანთები; ცეცხლმქრობები; კომპიუტე-
რის ტექნიკური და პროგრამულ-აპარატურული 
უზრუნველყოფა; კომპიუტერული პროგრამები 
(ინტერნეტიდან ჩატვირთვადი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის ჩათვლით); ავტომანქანის სანავი-
გაციო სისტემები; კომპაქტური დისკები; ციფ-
რული მუსიკა (ინტერნეტიდან ჩატვირთვადი); 
სატელეკომუნიკაციო აპარატურა; თაგვის ბალი-
შები; მობილური ტელეფონის ყურმილები; მო-
ბილური ტელეფონის აქსესუარები; ჩატვირთვა-
დი თამაშები, სურათები, კინოფილმები, კინო და 
მუსიკა; სასიგნალო სისტემები; ვიდეო-სამეთ-
ვალყურეო კამერები; მობილური რადიო და სა-
ტელევიზიო მაუწყებლობის კვანძები; სატელე-
ვიზიო მაუწყებლობის მოწყობილობები; ფოტო-
აპარატები, ვიდეოკამერები; ყურსასმენები; ყურ-
ში მოსათავსებელი ტელეფონები; ხმამაღლა მო-
ლაპარაკეები; სანავიგაციო და ადგილმდება-
რეობის განმსაზღვრელი გლობალური სისტე-
მების (GPS) აპარატურა და მოწყობილობები; კო-
მპიუტერული, ელექტრონული და ვიდეო-თამა-
შების პროგრამები და პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა (ინტერნეტიდან ჩატვირთვადი პროგ-
რამული უზრუნველყოფის ჩათვლით); თხევად-
კრისტალური დისპლეები სატელეკომუნიკაციო 
და ელექტრონული მოწყობილობებისთვის; ტე-
ლევიზორის ბლოკ-მისადგამები; დისტანციური 
მართვის პულტები; მონაცემთა შენახვის პროგ-
რამები; სათვალეები და მზის სათვალეები; ელ-
ექტრონული ფირნიშები, საგზაო ნიშნები; კოდი-
რებული და მაგნიტური საბანკო საკრედიტო, სა-
დებეტო, ნაღდი ფულის მისაღები და საიდენტი-
ფიკაციო ბარათები; ავტომატური საბანკო ავტო-
მატები; ბანკომატები; ელექტრონული წიგნის 
წამკითხველები; ცარიელი ტონერ-კარტრიჯები 
პრინტერებისა და ფოტო-ასლის გადამღები მოწ-
ყობილობებისთვის; ჩვილი ბავშვის მონიტორე-
ბი; ჩვილი ბავშვის ვიდეო-მონიტორები; ობიექ-
ტივის „ბლენდა“; პლანშეტური კომპიუტერები; 
კოდირებული გასაღებ-ბარათები; 3D სათვალეე-

ბი; მეხსიერების ბარათები ვიდეო-თამაშების 
აპარატებისთვის; ყველა შეტანილი მე-9 კლასში. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციე-
ბი; კლირინგი და მორიგებითი საფინანსო ოპე-
რაციები გლობალური კომპიუტერული ქსელე-
ბის მეშვეობით; ონლაინ საბანკო მომსახურება 
და საფინანსო მომსახურება; საკრედიტო ბარა-
თებით მომსახურება, ჩეკების და მათი გადახ-
დების დამუშავება და გადაცემა, და საფინანსო 
ოპერაციების დაზღვევა; ფულადი სახსრების 
გადაგზავნის სამსახურები; მესამე პირებისთვის 
ფულადი სახსრების გადაგზავნა ელექტრონუ-
ლი საშუალებებით; მესამე პირებისთვის გადახ-
დების გადაცემა ინტერნეტის მეშვეობით; ფინან-
სური მომსახურება ანგარიშების გამოწერის და 
საგადასახადო დავალებების დამუშავების მომ-
სახურების სახით; იჯარების და ქირავნობის მო-
წყობა და მართვა; უძრავი ქონების გაქირავება 
და იჯარა; უძრავი ქონების შეფასება; უძრავი 
ქონების შეფასება, უძრავი ქონების დაფინანსე-
ბა, უძრავი ქონების ინვესტირება; უძრავ ქონე-
ბასთან დაკავშირებული საშუამავლო საქმია-
ნობა; უძრავი ქონების სააგენტოებით მომსახუ-
რება; საცხოვრებლით უზრუნველყოფის სააგენ-
ტოებით მომსახურება; სადაზღვევო სამსახურე-
ბი; უძრავი ქონების მართვა და კონსულტაციები; 
იჯარის საფასურის ამოღება; საოფისე ფართის 
გაქირავება (უძრავი ქონება); აპარტამენტებისა 
და ბინების გაქირავება; ფინანსებთან დაკავში-
რებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა ინტერ-
ნეტის მეშვეობით; სეიფში შენახვა და სამოგზა-
ურო ვაუჩერების გაცემის სამსახურები; კაპიტა-
ლის დაბანდება (ინვესტირება); ფინანსური შე-
ფასება [დაზღვევა, საბანკო ოპერაციები, უძრავი 
ქონება]; ფინანსების და ქონების მართვა; სადა-
ზღვევო და საფინანსო მომსახურება; საფინანსო 
მომსახურების უზრუნველყოფა სატელეკომუნი-
კაციო საშუალებებით; კონსულტაციები და რჩე-
ვები საფინანსო სფეროში; საბანკო მომსახურე-
ბა ინტერნეტის მეშვეობით; ონლაინ საბანკო 
მომსახურება კომპიუტერული მონაცემთა ბაზე-
ბიდან ან ინტერნეტიდან; საბირჟო შუამავლობა, 
საბირჟო კოტირება; საბირჟო შუამავლობა, ფი-
ნანსური ანალიზი; სადებეტო ბარათებით მომსა-
ხურება, საგადასახადო ბარათებით მომსახურე-
ბა და საჩეკო გარანტიებით მომსახურება; საბან-
კო, შემნახველი ანგარიშებით და საინვესტიციო 
მომსახურება; ფინანსური კლირინგი; საკრედი-
ტო შემოწმება გლობალური კომპიუტერული სა-
ინფორმაციო ქსელის მეშვეობით; ელექტრონუ-
ლი საკრედიტო რისკების მართვის სამსახურე-
ბი; ელექტრონული შეძენის გადახდის და ელ-
ექტრონული ანგარიშის გადახდის სამსახურები; 
საფინანსო ანგარიშების სადებეტო და საკრედი-
ტო სამსახურები; ელექტრონული საბანკო მომ-
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სახურება; ბარათებზე შენახული თანხის, გადა-
ხდის ბარათების და სადებეტო ბარათების დაზ-
ღვევა; სატელეფონო საკრედიტო ბარათებით 
მომსახურება; საინფორმაციო მომსახურება და-
კავშირებული ფინანსებსა და დაზღვევასთან 
ონლაინ რეჟიმში კომპიუტერული მონაცემთა ბა-
ზებიდან ან ინტერნეტიდან; გაზის და ელექტრო-
ენერგიის საფასურის შეგროვების სამსახურები; 
ანტიკვარიატის შეფასება; ხელოვნების ნიმუშე-
ბის შეფასება; საიუველირო ნაწარმის შეფასება; 
მეორადი მანქანების შეფასება; საგადასახადო 
ინფორმაციის მიწოდება (ფინანსური მომსახუ-
რება); საქველმოქმედო სახსრების შეგროვება; 
საქველმოქმედო სახსრების შეგროვების ორგა-
ნიზება; საქველმოქმედო სახსრების შეგროვება; 
ქაღალდის ფულის და მონეტების დამთვლელი 
ან დამუშავების მანქანების გაქირავება; ბანკო-
მატების ან ავტომატური სალარო აპარატების 
გაქირავება; ონლაინ გადახდის მომსახურება; 
სეიფში შენახვის მომსახურება; ფულადი სახს-
რების მოზიდვა სამშენებლო პროექტებისთვის; 
იმპორტ-ექსპორტის კლირინგის სააგენტოები 
(საბაჟო კლირინგი); ზემოთ აღნიშნულ მომსა-
ხურებასთან დაკავშირებული კონსულტაციები, 
ინფორმაცია და რჩევები;  ყველა შეტანილი 36-ე 
კლასში. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო 
კვლევა და დამუშავება, სამრეწველო ანალიზსა 
და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; ტექნიკური პროექტების კვლევა; 
ისეთი ტექნოლოგიური ვებ-გვერდებით უზრუნ-
ველყოფა, რომელიც მომხმარებელს აძლევს ინ-
ფორმაციის და რჩევების გაზიარების საშუალე-
ბას; კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყო-
ფა; პროგრამული უზრუნველყოფა მომსახურე-
ბის სახით (SaaS); ინტერნეტის მეშვეობით ინ-
ფორმაციის, მონაცემების, დოკუმენტების და 
გამოსახულებების გადაცემასთან დაკავშირებუ-
ლი კომპიუტერული მომსახურება; ინტერაქტი-
ულ კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზებთან ონ-
ლაინ წვდომის უზრუნველყოფასთან დაკავში-
რებული კომპიუტერული მომსახურება, გამოხა-
ტული კინოს პროგრამირების, წინასწარი ჩვენე-
ბის, დაანონსების, სპორტული ღონისძიებების, 
კონცერტების, ინფორმაციით ცნობილ ადამია-
ნებზე და გასართობი ახალი ამბების და სხვა 
მსგავსი ინფორმაციის სახით; აპლიკაციური მო-
მსახურების პროვადერის (ASP) მომსახურება, 
კერძოდ, ჰოსტინგ-კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფის აპლიკაციები მესამე პირების-
თვის; აპლიკაციური მომსახურების პროვადე-
რის (ASP) მომსახურება, რომელიც უზრუნველ-
ყოფს ინტერნეტ-ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული 
კონფერენციების, აუდიო-კონფერენციების ჩა-
ტარების, ელექტრონული შეტყობინებების,  დო-

კუმენტური თანამშრომლობის, ვიდეო-კონფე-
რენციების ჩატარების და ხმის და ზარების და-
მუშავების  პროგრამულ უზრუნველყოფას; ონ-
ლაინ, არაჩატვირთვადი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა  მრავალრიცხოვანი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის აპლიკაციების ფუნქციური შეთა-
ვსების ხელშეწყობისთვის; კომპიუტერულ პრო-
გრამულ უზრუნველყოფასა და აპლიკაციებთან 
დაკავშირებული ტექნიკური უზრუნველყოფის 
(ტექნიკური კონსულტაციების) მომსახურება გა-
წეული ონლაინ რეჟიმში, ელექტრონული ფოს-
ტით და ტელეფონით; კომპიუტერული მომსახუ-
რება, კერძოდ, რეგისტრირებული მომხმარებ-
ლებისთვის ონლაინ-საზოგადოებების შექმნა 
დისკუსიებში მონაწილეობის მისაღებად, მათი 
თანატოლებიდან გამოხმაურებების მისაღებად, 
ვირტუალური  საზოგადოებების შექმნა, სოცია-
ლური ქსელებით დაინტერესება და დოკუმენ-
ტების გაცვლა; ინტერნეტ მომხმარებლების კომ-
პიუტერული ტექნოლოგიის სფეროში რჩევებით 
უზრუნველყოფა „ცხელი ხაზის“ დახმარებით; 
კომპიუტერული მომსახურება დაკავშირებული 
ინფორმაციის, საიტების და წყაროების ინდექსე-
ბის შექმნასთან  კომპიუტერულ ქსელებში; სა-
ძიებო საშუალებებით ინტერნეტის უზრუნველ-
ყოფა; კომპიუტერების, ნოუთ-ბუქების, ლეპ-ტო-
პების, პორტატიული კომპიუტერების და ჯიბის 
კომპიუტერების პროექტირება; პირადი ციფრუ-
ლი დამხმარეების და პირადი მედია პლეერების 
პროექტირება; მობილური ტელეფონების და 
„სმარტფონების“ პროექტირება; ციფრული ფო-
ტოაპარატების პროექტირება; კომპიუტერული 
მომსახურება; კომპიუტერული პროგრამების შე-
დგენა; კომპიუტერიზაციის სამსახურები; კომპი-
უტერული ანალიზის სამსახური; ვირუსებისგან 
დასაცავად კომპიუტერული პროგრამების შედ-
გენა; კომპიუტერული სისტემების პროგრამული 
უზრუნველყოფის მომსახურება; კომპიუტერუ-
ლი მომსახურება პირდაპირი კავშირის უზრუნ-
ველსაყოფად კომპიუტერის მომხმარებლებს შო-
რის მონაცემების გაცვლის მიზნით; კომპიუტე-
რული პროგრამული უზრუნველყოფის პროექ-
ტირება; კომპიუტერული სისტემების პროექტი-
რება; ვებ-გვერდების პროექტირება და სრულ-
ყოფა; ვებ-გვერდების ჰოსტინგი მესამე პირების-
თვის; ჰოსტინგ-კომპიუტერის აპლიკაციის პრო-
გრამული უზრუნველყოფა  მონაცემთა ბაზები-
დან და კომპიუტერული ქსელებიდან ინფორმა-
ციის მოსაძებნად და ამოსაღებად; ტექნიკური 
ინფორმაციით უზრუნველყოფა ბოლო მომხმა-
რებლების სპეციალური მოთხოვნის საფუძველ-
ზე, განხორციელებული ტელეფონის ან გლო-
ბალური კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით; 
კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნველყოფას-
თან დაკავშირებული კონსულტაციები; კომპიუ-
ტერის მონაცემთა ბაზებსა და ვებ-გვერდებზე 
შეკვეთილ ძიებასთან  დაკავშირებული კომპიუ-
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ტერული მომსახურება; კომპიუტერული და ელ-
ექტრონული სიგნალის კოდირება და დეკოდი-
რება; ფიზიკური მონაცემების და დოკუმენტების 
ელექტრონულ მედია ფორმატში გადატანა; პრო-
დუქტის შემოწმება და შეფასება; მომსახურება 
არქიტექტურის და დიზაინის სფეროში; შენობე-
ბის, ოფისების და ბინების ინტერიერის გაფორ-
მება; კომპიუტერთან და კომპიუტერულ ქსელ-
თან დაკავშირებული ინფორმაციით მომსახუ-
რება; კომპიუტერული უსაფრთხოების დაცვის 
რისკების მართვის პროგრამებით უზრუნველყო-
ფა; კომპიუტერული უსაფრთხოების ინფორმა-
ციის, ცოდნისა და შემოწმების მომსახურება; 
ხარისხის უზრუნველყოფის მომსახურება; კომ-
პიუტერული მომსახურება, დაკავშირებული საქ-
მიანი ოპერაციების სერტიფიცირებასა და მას-
თან დაკავშირებული მოხსენებების მომზადე-
ბასთან; კომპიუტერული უსაფრთხოების მომსა-
ხურება კომპიუტერებთან, ელექტრონულ ქსე-
ლებთან და მონაცემთა ბაზებთან წვდომის სა-
კონტროლოდ; კომპიუტერული ქსელების მეშ-
ვეობით მონაცემთა გადაცემის და ტრანზაქცი-
ების დაცვა; კონსულტაციები მონაცემთა დაც-
ვის სფეროში; კავშირგაბმულობის უსაფრთხოე-
ბასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიური კონ-
სულტაციები; კომპიუტერიზებული კავშირის 
ქსელების უსაფრთხოების სამსახურები; ინტერ-
ნეტის, საყოველთაო ქსელის (www) და  კომპიუ-
ტერიზებული კავშირის ქსელების უსაფრთხოე-
ბის სფეროსთან დაკავშირებული ინფორმაციით 
უზრუნველყოფა; ინტერნეტის, საყოველთაო 
ქსელის (www) და  კომპიუტერიზებული კავში-
რის ქსელების უსაფრთხოების სფეროსთან, ინ-
ფორმაციის დაცვის სფეროსთან დაკავშირებუ-
ლი კონსულტაციები; ავთენტურობის სამსახუ-
რი კომპიუტერული უსაფრთხოებისთვის; კომპი-
უტერული მომსახურება დაკავშირებული ელექ-
ტრონული ხელმოწერების ონლაინ ავთენტურო-
ბისთვის; გარე-მონაცემების სარეზერვო ასლე-
ბის (ბეკაპი) გაკეთება; ელექტრონული მონა-
ცემების შენახვა; კომპიუტერულ ტექნოლოგი-
ებსა და პროგრამირებასთან დაკავშირებული 
ინფორმაციით უზრუნველყოფა ვებ-გვერდების 
მეშვეობით; მონაცემთა „ღრუბელში“ დამუშავე-
ბა; ქლაუდ-ჰოსტინგ-პროვაიდერის სერვისები; 
არაჩატვირთვადი „ღრუბელზე“ დაფუძნებული 
პროგრამული უზრუნველყოფის და მონაცემთა 
„ღრუბელში“ დამუშავების პროგრამული უზ-
რუნველყოფის დროებითი გამოყენების უზრუნ-
ველყოფა; მონაცემების ელექტრონული შენახვა; 
ვირტუალური კომპიუტერული სისტემებით და 
ვირტუალური კომპიუტერული გარემოთი უზ-
რუნველყოფა  მონაცემთა „ღრუბელში“ დამუშა-
ვების მეშვეობით; გართობის სფეროს პროგრა-
მული უზრუნველყოფის გაქირავება; კარტოგრა-
ფიული მომსახურება (რუკების შედგენა); ზე-
მოთ აღნიშნულ მომსახურებასთან დაკავშირე-

ბული კონსულტაციები, ინფორმაცია და რჩევე-
ბი; ყველა შეტანილი 42-ე კლასში. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100098 A 
(210) AM 100098 
(220) 2018 11 08 
(731) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

(740) სალომე ჯელაძე 
(540) 

 
(591) ლურჯი, შავი 
(531) 01.05.02; 01.05.06; 29.01.13 
(511)  
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
 

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა და 
ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფერო-
ში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღ-
ჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 94175 A 
(210) AM 94175 
(220) 2017 09 12 
(731) ვიტა სან ლტდ 

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

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

EASYPROFEN 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნე-
ბი, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბ-
ჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზა-
დებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96297 A* 
(210) AM 96297 
(220) 2018 02 09 
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(310) 2017-606 
(320) 15 08 2017 
(330) LI 
(731) ეფლ ინკ 

უან ეპლ პარკ ვეი, კალიფორნია,  
კუპერტინო, 95014, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

FACE ID 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 – ქსელური სატელეკომუნიკაციო მოწყობილო-
ბა; ჩატვირთვადი წინასწარ ჩაწერილი აუდიო, 
ვიდეო და მულტიმედიური კონტენტი; აქსელე-
რომეტრები; სიმაღლის საზომები;  მანძილის სა-
ზომი ხელსაწყოები;  მანძილის ჩამწერი ხელსა-
წყო; ბიჯსაზომები; წნევის საზომი მოწყობი-
ლობები; წნევის ინდიკატორები; კლავიატურები; 
თაგვები;  ქვესადებები თაგვებისთვის; პრინტე-
რები; დისკური მაგროვებლები და მაგარი დის- 
კები; აუდიო დინამიკები; აუდიო მაძლიერებლე-
ბი და მიმღებები; აუდიოაპარატურა ავტომობი-
ლებისთვის; ხმის ჩამწერი და ხმის ამომცნობი 
მოწყობილობები; საყურისები-სადებები; ყურსა-
სმენები; მიკროფონები; ტელევიზორების დეკო-
დერები; რადიომიმღებები; რადიოგადამცემები 
და მიმღებები; ადგილმდებარეობის დადგენის 
გლობალური სისტემები (GPS მოწყობილობები); 
სანავიგაციო მოწყობილობები; სანავიგაციო მო-
მწყობილობები  სატრანსპორტო საშუალებების-
თვის (ბორტზე მომუშავე კომპიუტერები); მოწ-
ყობილობები მონაცემთა შენახვისთვის; კომპიუ-
ტერის ჩიპები; აკუმულატორები; დამტენი მოწ-
ყობილობები;  ელექტრო და ელექტრონული კო-
ნექტორები; სადენები, კაბელები, დამტენი მოწ-
ყობილობები, დოკები, დოკ-სადგურები და ადაპ-
ტერები კომპიტერებთან, მობილურ ტელეფონებ-
თან,  ჯიბის კომპიუტერებთან, კომპიუტერის პე-
რიფერიულ მოწყობილობებთან, მობილურ ტე-
ლეფონებთან, მობილურ ელექტრონულ მოწყო-
ბილობებთან, გადასატან ელექტრონულ მოწყო-
ბილობებთან, სმარტ-საათებთან, სმარტ-სათვა-
ლეებთან და საყურისებთან გამოყენებისთვის; 
საყურისები, აუდიო- და ვიდეოფლეიერები და 
რეკოდერები, ტელევიზორები და ტელევიზორე-
ბის მისადგამები, ინტერაქტიული სენსორული 
ეკრანები; ინტერფეისები კომპიუტერებისთვის, 
კომპიუტერების ეკრანებისთვის, მობილური ტე-
ლეფონებისთვის, მობილური ელექტრონული 
მოწყობილობებისათვის, გადასატანი ელექტრო-
ნული მოწყობილობებისათვის, სმარტ-საათები-
სთვის, სმარტ-სათვალეებისთვის, ტელევიზორე-
ბისთვის, მისადგამებისთვის, აუდიო- და ვიდეო-
ფლეიერებისთვის და რეკორდერებისთვის; დამ-
ცავი აფსკები, რომლებიც ადაპტირებულია კომ-
პიუტერების ეკრანებისთვის, მობილური ტელე-

ფონების ეკრანებისთვის და სმარტ-ბარათების 
ეკრანებისთვის; შალითები, ჩანთები, ბუდეები, 
გარეკნები  (ყდები), ღვედები და თასმები კომპი-
უტერებისთვის, მობილური ტელეფონებისთვის, 
მობილური ელექტრონული მოწყობილობებისთ-
ვის, გადასატანი ელექტრონული მოწყობილობე-
ბისათვის, სმარტ-საათებისთვის, სმარტ-სათვა-
ლეებისთვის, საყურისებისთვის, ყურსასმენები-
სთვის რესივერებისთვის და აუდიო- და ვიდეო 
ფლეირებისთვის  და ჩამწერი  მოწყობილობები-
სათვის;  სელფი-ჯოხები; დამტენი მოწყობილო-
ბები ელექტრონული სიგარეტებისთვის; ელექ-
ტრონული საყელოები ძაღლების (ცხოველების) 
გაწვრთნისთვის; ელექტრონული უბის წიგნაკე-
ბი; აპარატები საფოსტო მარკებით გადახდის 
კონტროლისათვის; მექანიზმები წინასწარი გა-
დახდის აპარატებისთვის; დიქტოფონები; ხელ-
საწყოები კუთხეების და ნაწიბურების მომრგვა-
ლებისათვის; არჩევნების დროს გამოსაყენებე-
ლი ხმის დამთვლელი მანქანები; ელექტრონული 
საჭდეები საქონლისთვის; ფაქსიმილური აპარა-
ტები; საწონი ხელსაწყოები და იარაღები; საზო-
მები; ელექტრონული დაფები განცხადებების-
თვის; საზომი ხელსაწყოები;  სილიციუმის პლა-
ტები (სილიციუმის ფირფიტები); ინტეგრალური 
სქემები; ხმის მაძლიერებლები; მაფლუორესცი-
რებელი ეკრანები; დისტანციური მართვის პულ-
ტები; ოპტიკური შუქსატარები (ბოჭკოვანი); ელ-
ექტროდანადგარები საწარმოო პროცესების დი-
სტანციური მართვისათვის; მეხსარიდები; ელექ-
ტროლიზური აბაზანები; ცეცხლსაქრობები; რე-
ნტგენის აპარატები სამრეწველო მიზნებისთვის; 
სამაშველო აღჭურვილობა; ავარიული სასიგნა-
ლო მოწყობილობები; მულტიპლიკაციური ფი-
ლმები; ოვოსკოპები; სასტვენები ძაღლებისთვის 
ბრძანების მიცემისთვის; დეკორატიული მაგნი-
ტები; ელექტროფიცირებული ღობეები; სიჩქა-
რის შემნელებელი გადასატანი მოწყობილობა 
დისტანციური მართვით. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97228 A 
(210) AM 97228 
(220) 2018 04 13 
(731) სს „ივერია“ 

გუდაუთის ქ. 7, 0119, თბილისი, საქართველო 
(540) 

 
(591) თეთრი, ვარდისფერი 
(531) 28.19; 29.01.01 
(511)  
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეც-
ხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, გაუ-
ცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრე-
პარატები; საპნები (არასამკურნალო) პარფიუმე-
რია, ეთერზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები 
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(არასამკურნალო), თმის ლოსიონები (არასამ-
კურნალო); კბილის ფხვნილები და პასტები 
(არასამკურნალო). 
 

5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური 
პრეპარატები; სამედიცინო ან ვეტერინარული 
დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერე-
ბები, ბავშვთა საკვები; დიეტური დანამატები 
ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნე-
ბი, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და კბი-
ლის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადე-
ზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველე-
ბის გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიცი-
დები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97419 A 
(210) AM 97419 
(220) 2018 11 19 
(731) გვანცა მგალობლიშვილი 

ბარნოვის I ჩიხი 8, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

ვაზი მგალობელი 
Vazi Mgalobeli 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
33 – ღვინო. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98553 A 
(210) AM 98553 
(220) 2018 07 17 
(731) ნათელა შეყლაშვილი 

პ. იაშვილის III ჩიხი, საჩხერე, საქართველო 
(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540)  

სიცოცხლეს გაუმარჯოს 
(511)  
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი და 
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელე-
ბი და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების 
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98775 A 
(210) AM 98775 
(220) 2018 08 02 
(731) შპს `საბა & ლუკა~ 

თ. ერისთავის ქ. 5, 0192, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

საბა 
saba 

(591) შავ-თეთრი 

(511)  
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციე-
ბი. 
 

37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების და-
ყენება. 
 

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 2019 99298 A 
(210) AM 99298 
(220) 2018 09 07 
(731) შპს `საფეხბურთო კლუბი დინამო 

თბილისი~ 
ბორის პაიჭაძის ქ.11, 0159, თბილისი, 
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) მუქი ლურჯი 
(531) 01.01.02; 01.01.10; 27.05.01; 27.05.21; 27.07.01;  

28.19; 29.01.04 
(511) 
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენად-
ნობები, მათგან დამზადებული ან დაფარული 
ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლა-
სებს; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი ქვები; 
საათები და სხვა ქრონომეტრული  ხელსაწყოე-
ბი. 
 

16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი 
პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოები-
სათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის სა-
ქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო 
დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვარ-
თა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და 
ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);  სასწავლო 
მასალა და თვალსაჩინოება (ხელსაწყოების გა-
რდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომე-
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ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; 
ტიპოგრაფიული კლიშე. 
 

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია, მათი ნაწარმი, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცხო-
ველთა ტყავი; სამგზავრო სკივრები, ჩემოდნები; 
წვიმისა და მზის ქოლგები და ხელჯოხები; 
შოლტები, მათრახები, ცხენის აღკაზმულობა და 
სასარაჯე ნაკეთობა. 
 

21 – საოჯახო და სამზარეულო ჭურჭელი და 
ჭურჭლეული (კეთილშობილი ლითონებისაგან 
დამზადებულის ან დაფარულის გარდა); სავარ-
ცხლები და ღრუბლები; ჯაგრისები (ფუნჯების 
გარდა); მასალები ჯაგრისის ნაკეთობისათვის; 
სამარჯვები წმენდისა და დასუფთავებისათვის; 
ლითონის ნეჭა; დაუმუშავებელი ან ნახევრად-
დამუშავებული მინა (სამშენებლო მინის გარდა); 
მინის, ფაიფურისა და ქაშანურის ნაკეთობა, რო-
მელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს. 
 

24 – ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; საბნები, 
გადასაფარებლები და სუფრები. 
 

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

28 – თამაშობები, სათამაშოები; საქონელი ტან-
ვარჯიშისა და სპორტისათვის, რომელიც არ 
მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაძვისხის მორთუ-
ლობა. 
 

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

41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზე-
ბა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99433 A 
(210) AM 99433 
(220) 2018 09 18 
(731) შპს `ინფინიტი ტექნოლოჯის ჯორჯია~ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 76ბ, ბ. 44, 0186,  
თბილისი, საქართველო 

(740) ნელი გვაზავა 
(540) 

 

(591) ყვითელი, მწვანე, ღია იასამნისფერი,  
იასამნისფერი 

(531) 05.05.20; 26.01.15; 26.01.21; 29.01.14 
(526) ნუკრიანის ლავანდა; Nukriani Lavender 
(511)  
3 – ეთერზეთები; ექსტრაქტები (ყვავილების) (პა-
რფიუმერია); ვარდის ზეთი; ზეთები სუნამოსა 
და არომატული საშუალებებისათვის; კოსმეტი-
კური ზეთები; კოსმეტიკური კრემები (ნელსაც-
ხებლები); კოსმეტიკური ლოსიონები; კოსმეტი-
კური საშუალებები; ლავანდის ზეთი; ლავანდის 
წყალი; ნაჭერი საპონი; პარფიუმერია; საპნები; 
საშე (თეთრეულისათვის სურნელის მიმნიჭებე-
ლი არომატული ნივთიერებები); სურნელოვანი 
წყალი; შამპუნები. 
 

31 – მცენარეები; გვირგვინები (ცოცხალი ყვავი-
ლების); გამხმარი დეკორატიული ყვავილები; 
გამხმარი დეკორატიული მცენარეები; ბუჩქნარი; 
ყვავილები, ცოცხალი; ჩითილები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99439 A 
(210) AM 99439 
(220) 2018 09 19 
(731) ექსონ მობილ კორპორეიშნ 

5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,  
ტექსასის შტატი 75039-2298, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 
 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.04.01; 26.04.17; 26.04.24; 27.07.24 
(511)  
1 – სამრეწველო, სამეცნიერო დანიშნულების და 
ფოტოგრაფიაში, ასევე, სოფლის მეურნეობაში, 
მებაღეობასა და მეტყევეობაში გამოსაყენებელი 
ქიმიური ნაწარმი; დაუმუშავებელი სინთეზური 
ფისები; დაუმუშავებელი პლასტმასები; ცეცხლ-
საქრობი და ცეცხლსაწინააღმდეგო კომპოზი-
ციები; პრეპარატები წრთობისა და რჩილვისა-
თვის; ნივთიერებები ცხოველის ტყავისა და ბეწ-
ვეულის თრიმლისათვის; სამრეწველო დანიშ-
ნულების  წებო; საგოზავი და სხვა საფითხნები; 
კომპოსტი, სასუქები, გამნაყოფიერებლები მინე-
რალური სასუქების ჩათვლით; სამრეწველო და 
სამეცნიერო დანიშნულების ბიოლოგიური პრე-
პარატები; ტრანსმისიის სითხეები. 
 

4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები, ცვილები; 
საზეთი მასალები; მტვრის შთამნთქმელი, დამ-
ტენიანებელი და შემკვრელი შედგენილობები; 
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საწვავი და გამანათებელი ნივთიერებები; პატ-
რუქები და სანთლები განათებისთვის. საზეთი 
მასალები; საპოხი ზეთები, საპოხი ცხიმები; ძრა-
ვას ზეთები; საზეთი მასალები ტრანზმისიისათ-
ვის ან კბილა გადაცემისათვის; ძრავას სინთე-
ზური საზეთი მასალები. 
 

37 – მშენებლობა; რემონტი; მომსახურება ინს-
ტალაციაში; სატრანსპორტო საშუალებების და-
ზეთვაში მომსახურება. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99651 A 
(210) AM 99651 
(220) 2018 10 01 
(731) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.,  

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

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 24.13.01; 24.17.05; 27.05.01; 27.05.15 
(511)  
34 – სიგარეტი, პაპიროსი; დაუმუშავებელი და 
დამუშავებული თამბაქო; თამბაქოს ნაწარმი; ჩი-
ბუხის თამბაქო; თამბაქო დასახვევი სიგარეტე-
ბისათვის; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედი-
ცინო მიზნებისათვის): სიგარები, სიგარილები; 
სანთებლები; ასანთი; მწეველთა საკუთნო; სიგა-
რეტის და პაპიროსის ქაღალდი, სიგარეტის ჰილ-
ზები, სიგარეტის ფილტრები, ჯიბის მოწყობი-
ლობა სიგარეტის და პაპიროსის დახვევისათვის; 
ქაღალდის ჰილზებში თამბაქოს დამტენი ხელის 
მოწყობილობა; ელექტრონული სიგარეტი;  სით-
ხეები ელექტრონული სიგარეტისათვის; გახუ-
რებისთვის განკუთვნილი თამბაქოს ნაწარმი.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99652 A 
(210) AM 99652 
(220) 2018 10 01 
(731) შპს `პეტრე შოთაძის სახელობის  

თბილისის სამედიცინო აკადემია~ 
ქეთევან წამებულის გამზ. 51/2, 0144,  
თბილისი,  საქართველო 

(740) ქეთევან მეფარიშვილი 
(540)  

პეტრე შოთაძის სახელობის 
თბილისის სამედიცინო აკადემია 

 

 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზე-
ბა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99653 A 
(210) AM 99653 
(220) 2018 10 01 
(731) შპს `პეტრე შოთაძის სახელობის  

თბილისის სამედიცინო აკადემია~ 
ქეთევან წამებულის გამზ. 51/2, 0144,  
თბილისი,  საქართველო 

(740) ქეთევან მეფარიშვილი 
(540) 

 
(591) თეთრი, ლურჯი 
(531) 03.07.01; 03.07.24; 20.07.01; 20.07.05; 28.19;  

29.01.12 
(511)  
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზე-
ბა. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99667 A 
(210) AM 99667 
(220) 2018 10 03 
(731) შპს `აჩინებული~ 

აჩინებული, თელავი, 2200, საქართველო 
(540) 

 
(591) მწვანე, მუქი ყავისფერი 
(531) 28.19; 29.01.12 
(511) 
32 – წვენები (ხილის). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99671 A 
(210) AM 99671 
(220) 2018 10 04 
(731) შპს `სილქვეი ინდასტრიზ~ 

ავტომშენებლის ქ. 88, 4600, ქუთაისი,   
საქართველო 
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(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
7 – მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები 
(მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებში გა-
მოსაყენებლის გარდა); შეერთებები და გადაცე-
მის ელემენტები (მიწისზედა სატრანსპორტო სა-
შუალებებში გამოსაყენებლის გარდა); სასოფ-
ლო-სამეურნეო იარაღი, განსხვავებული ხელის 
იარაღისაგან; ინკუბატორები. 
 

11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, 
საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასა-
ცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, წყალგამა-
ნაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყო-
ბილობები. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99751 A 
(210) AM 99751 
(220) 2018 10 05 
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტსტვენ- 

ნოსტიუ `ნაუჩნო-პროიზვოდსტვენნაია  
ფირმა  „მატერია მედიკა ჰოლდინგ~ 
ტრეტი სამოტეჩნიი პერეულოკ, 9, 127473,  
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

რენგალინი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინა-
რული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულე-
ბის ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო და 
ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვე-
ბი და ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური 
დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათ-
ვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასა-
ბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მა-
სალა; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავ-
ნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატე-
ბი; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. ხველის საწი-
ნააღმდეგო ფარმაცევტული პრეპარატები; ხვე-
ლის საწინააღმდეგო სიროფები და მიქსტურები; 
ხველის სამკურნალო პრეპარატები; ფარმაცევ-
ტული პრეპარატები; ვაქცინები; მედიკამენტები; 
კაფსულები მედიკამენტებისთვის; მიქსტურები; 
სამკურნალო ინფუზიები; სამკურნალო მცენა-
რეების ნახარშები სამედიცინო მიზნებისთვის; 
ვიტამინის პრეპარატები. 
__________________________________________ 

(260) AM 2019 99757 A 
(210) AM 99757 
(220) 2018 10 08 
(731) შპს `ჯი-ემ-პი~ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

კარდიო ასმაგნე 
КАРДИО АСМАГНЕ 
CARDIO ASMAGNE 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნე-
ბი, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟე-
ნი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99766 A 
(210) AM 99766 
(220) 2018 10 09 
(731) შპს `დივაინ კოსმეტიკ~ 

აბაშვილის ქ. 3, კორპ. 8, ბ.203, 0182,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 01.03.07; 01.03.16; 02.03.01; 26.04.13;  

26.04.14; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.24 
(511)  
3 – კოსმეტიკური საშუალება. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 99780 A 
(210) AM 99780 
(220) 2018 10 11 
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია 
(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 
 

 
(591) შავ-თეთრი, ნაცრისფერი, სხვადასხვა  

ტონის ყავისფერი, ბეჟი 
(531) 19.03.24; 26.01.01; 26.01.04; 26.04.06; 29.01.13 
(511)  
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბა-
ქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგარე-
ტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში გასა-
ხვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამ-
ბაქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამბაქო 
`სნუსი~; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედი-
ცინო დანიშნულების); ელექტრონული სიგარე-
ტები; თამბაქოს პროდუქტები, მისი შემდგომი 
გათბობის მიზნით; ელექტრონული მოწყობილო-
ბები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბა-
ქოს გასათბობად ინჰალაციისათვის ნიკოტინის 
შემცველი აეროზოლის გამოყოფის მიზნით; 
თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ 
სიგარეტებში გამოყენებისთვის; მწეველთა სა-
კუთვნოები, სიგარეტის ქაღალდი, სიგარეტის 
მილაკები (მუნდშტუკები), სიგარეტის ფილტრე-
ბი, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის კოლოფები, 
საფერფლეები, ჩიბუხები, სიგარეტის გადასახვე-
ვი ჯიბის მოწყობილობები, სანთებლები, ასან-
თები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99868 A 
(210) AM 99868 
(220) 2018 10 15 
(731) ს.კ. ჯონსონ & სან ინკ.  

უისკონსინის კორპორაცია 
1525 ჰოუვ სტრიტ, რასინი, უისკონსინი  
53403-2236, აშშ 

(740) ნათელა ოთარიძე 

(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, ნარინჯისფერი, ყვითელი,  

ხორცისფერი, ყავისფერი, ცისფერი, ბაცი  
ცისფერი, ლურჯი, წითელი, მწვანე, ბაცი  
ნაცრისფერი 

(531) 02.01.01; 16.03.13; 27.05.02; 29.01.15 
(511)  
3 – გასუფთავების, გაპრიალების, გამწმენდი და 
აბრაზიული პრეპარატები; გამაუფერულებელი 
პრეპარატები და სხვა ნივთიერებები ქსოვილის-
თვის; საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ქიმიუ-
რი ნივთიერებებით ან პრეპარატებით გაჟღენთი-
ლი ერთჯერადი საწმენდები; ლაკის მოსაცილე-
ბელი პრეპარატები; ცვილისებური პრეპარატები 
დამუშავებული და დაუმუშავებელი ზედაპირე-
ბისათვის; ცვილის მოსაცილებელი პრეპარატე-
ბი; კანალიზაციის გამწმენდი პრეპარატები; 
ფეხსაცმლის გასაპრიალებლები, ფეხსაცმლის 
საცხები, ფეხსაცმლის საწმენდები; საპნები; სა-
რეცხი საშუალებები [დეტერგენტები]; სარეცხი 
ხსნარებით გაჟღენთილი ნაჭრები დალაგები-
სათვის. 
 

5 – ბაქტერიციდების პრეპარატები და მადეზინ-
ფიცირებელი საშუალებები. 
 

21 – საყოფაცხოვრებო და სამზარეულო საკუთ-
ვნი დასუფთავებისთვის, გაპრიალებისთვის, აბ-
რაზირების და ცვილისთვის; საწმენდი (საფხე-
კი) რეზინის დაბოლოებით; ღრუბლები; მუსები; 
შვაბრები; დასასუფთავებელი ჩვრები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99872 A 
(210) AM 99872 
(220) 2018 10 16 
(731) შპს `ჯი-ემ-პი~ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540) 

ციტაპრა 
ЦИТАПРА 
CITAPRA 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
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მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუნე-
ბი, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟე-
ნი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადე-
ბელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99895 A 
(210) AM 99895 
(220) 2018 10 18 
(731) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

პ.ო. ბოქს 60, ბეერ-შევა 8410001, ისრაელი 
(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(511)  
5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მავნე 
მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარატები.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99896 A 
(210) AM 99896 
(220) 2018 10 18 
(731) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

პ.ო. ბოქს 60, ბეერ-შევა 8410001, ისრაელი 
(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მავნე 
მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარატები.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99898 A 
(210) AM 99898 
(220) 2018 10 18 
(731) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

პ.ო. ბოქს 60, ბეერ-შევა 8410001, ისრაელი 
(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(511) 
5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მავნე 
მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარატები.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99899 A 
(210) AM 99899 
(220) 2018 10 18 
(731) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

პ.ო. ბოქს 60, ბეერ-შევა 8410001, ისრაელი 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მავნე 
მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარატები.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99900 A 
(210) AM 99900 
(220) 2018 10 18 
(731) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

პ.ო. ბოქს 60, ბეერ-შევა 8410001, ისრაელი 
(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
 (511) 
5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მავნე 
მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარატები.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99901 A 
(210) AM 99901 
(220) 2018 10 18 
(731) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

პ.ო. ბოქს 60, ბეერ-შევა 8410001, ისრაელი 
(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი  
(511)  
5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მავნე 
მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარატები.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99902 A 
(210) AM 99902 
(220) 2018 10 18 
(731) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

პ.ო. ბოქს 60, ბეერ-შევა 8410001, ისრაელი 
(740) მერაბ კვიმსაძე  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მავნე 
მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარატები.  
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 99903 A 
(210) AM 99903 
(220) 2018 10 18 
(731) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

პ.ო. ბოქს 60, ბეერ-შევა 8410001,  
ისრაელი 

(740) მერაბ კვიმსაძე  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მავნე 
მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარატები.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99904 A 
(210) AM 99904 
(220) 2018 10 18 
(731) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

პ.ო. ბოქს 60, ბეერ-შევა 8410001, ისრაელი 
(740) მერაბ კვიმსაძე  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მავნე 
მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარატები. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99905 A 
(210) AM 99905 
(220) 2018 10 18 
(731) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

პ.ო. ბოქს 60, ბეერ-შევა 8410001,  
ისრაელი 

(740) მერაბ კვიმსაძე  
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მავნე 
მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარატები.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99906 A 
(210) AM 99906 
(220) 2018 10 18 
(731) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

პ.ო. ბოქს 60, ბეერ-შევა 8410001,  
ისრაელი 

(740) მერაბ კვიმსაძე  
(540) 

 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები; ინსექტიციდები; ფუნგიციდები; მავნე 
მცენარეების გასანადგურებელი პრეპარატები.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99946 A 
(210) AM 99946 
(220) 2018 10 22 
(731) კურვუასიე ს.ა.ს. 

2, პლას დიუ შატო, F-16200 ჟარნაკი,  
საფრანგეთი 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

COURVOISIER 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი  სასმელები, ლუდის გარდა; 
ბრენდი; ღვინის ბრენდი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99951 A 
(210) AM 99951 
(220) 2018 10 22 
(731) შპს `ტიფლისსკი ვინნი პოგრებ~ 

იუმაშევის ქ. 27, 0198, თბილისი,  
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 01.03.20; 06.07.04; 07.01.03; 25.01.19; 26.01.13;  

26.01.14; 26.01.21; 27.05.01; 27.05.10 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი  სასმელები (ლუდის გარდა). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99952 A 
(210) AM 99952 
(220) 2018 10 22 
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(731) კორპორასიონ ჰაბანოს ს.ა. 
კარეტერა ვიეხა გუანაბაკოა ი ლინეა  
დელ ფეროკარილ ფინალ, გუანაბაკოა,  
ჰავანა, კუბა 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
 

(591) წითელი, შავი, ღია და მუქი თამბაქოს  
ფერები 

(531) 26.01.02; 26.01.05; 26.01.20; 26.01.21; 29.01.13 
(511)  
34 – თამბაქო, სიგარების, სიგარეტების, სიგარი-
ლოების, ჩიბუხებისთვის განკუთვნილი დაჭრი-
ლი თამბაქოს ჩათვლით; მწეველთა საკუთნო 
საფერფლეების, სიგარის საჭრელების, ასანთის 
კოლოფების, სიგარის კოლოფების ჩათვლით; 
ასანთი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99960 A 
(210) AM 99960 
(220) 2018 10 22 
(731) კორპორასიონ ჰაბანოს ს.ა. 

კარეტერა ვიეხა გუანაბაკოა ი ლინეა  
დელ ფეროკარილ ფინალ, გუანაბაკოა,  
ჰავანა, კუბა 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) ღია ყავისფერი, შავი 
(531) 05.13.08; 24.09.01; 26.01.16; 26.01.21; 29.01.12 
(511)  
34 – თამბაქო, სიგარების, სიგარეტების, სიგარი-
ლოების, ჩიბუხებისთვის განკუთვნილი დაჭრი-
ლი თამბაქოს ჩათვლით; მწეველთა საკუთნო 
საფერფლეების, სიგარის საჭრელების, ასანთის 
კოლოფების, სიგარის კოლოფების ჩათვლით; 
ასანთი. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99961 A 
(210) AM 99961 
(220) 2018 10 22 

(731) კორპორასიონ ჰაბანოს ს.ა. 
კარეტერა ვიეხა გუანაბაკოა ი ლინეა  
დელ ფეროკარილ ფინალ, გუანაბაკოა,  
ჰავანა, კუბა 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) თეთრი, თამბაქოსფერი 
(531) 05.13.08; 27.05.01 
(511)  
34 – თამბაქო, სიგარების, სიგარეტების, სიგარი-
ლოების, ჩიბუხებისთვის განკუთვნილი დაჭრი-
ლი თამბაქოს ჩათვლით; მწეველთა საკუთნო 
საფერფლეების, სიგარის საჭრელების, ასანთის 
კოლოფების, სიგარის კოლოფების ჩათვლით; 
ასანთი. 
__________________________________________ 
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(111) M 2019 31162 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2017 93509 A 
(220) 2017 07 26 
(732) შპს `ნიუტონის თავისუფალი სკოლა~ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31163 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2017 93839 A 
(220) 2017 08 22 
(732) შპს `აისი~ 

ევდოშვილის ქ. 37, 1500, გურჯაანი, 
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31164 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2017 94928 A 
(220) 2017 11 06 
(732) არტურ კართშიკიან 

არამის ქ., 5ა, 375002, ერევანი,  
სომხეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31165 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 95149 A 
(220) 2018 06 15 
(732) შპს `ტრიბა~ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 45, 0177, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31166 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 95150 A 
(220) 2018 06 15 
(732) შპს `ტრიბა~ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 45, 0177, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31167 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 

 
 
 
 
(260) AM 2017 95427 A 
(220) 2017 12 08 
(732) შპს `აქართველოს ღვინის ბანკი~ 

სოფ. ნასამხრალი, 2200, თელავი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31168 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2017 95688 A 
(220) 2017 12 28 
(732) მიტუშა ჩანქსელიანი 

ნავთლუღის ქ. 39, 0190, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31169 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 96319 A 
(220) 2018 02 13 
(732) დავით დევდარიანი 

ბახტრიონის ქ. 11, ბ. 25/26, 0194,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31170 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 96487 A 
(220) 2018 02 21 
(732) შპს `სმარტფონი~ 

სამტრედიის ქ. 2ა, ბ. 32, 0119 თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31171 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 96886 A 
(220) 2018 03 16 
(732) ბოსნალიჟეკი დ.დ, ფარმაცეუტიკალ  ენდ  

ქემიკალ ინდუსტრი, ჯოინტ  სტოკ  
კომპანი 
7100 სარაევო, ჟუკიჩევა 53, ბოსნია და  
ჰერცეგოვინა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31172 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 96887 A 

registrirebuli sasaqonlo niSnebi 
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(220) 2018 03 16 
(732) ბოსნალიჟეკ დ.დ., ფარმაცეუტიკალ  ენდ  

ქემიკალ ინდუსტრი, ჯოინტ  სტოკ  
კომპანი 
7100 სარაევო, ჟუკიჩევა 53, ბოსნია და 
ჰერცეგოვინა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31173 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 96888 A 
(220) 2018 03 16 
(732) ბოსნალიჟეკ დ.დ., ფარმაცეუტიკალ  ენდ  

ქემიკალ ინდუსტრი, ჯოინტ  სტოკ  
კომპანი 
7100 სარაევო, ჟუკიჩევა 53, ბოსნია და  
ჰერცეგოვინა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31174 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 96905 A 
(220) 2018 03 20 
(732) ალ-ზაიდ ინდ. ენდ კომმ ინვესტმენტს  

კო. ლტდ  
ქინგ აბდულლა II ინდასტრიალ ისტეიტ,  
საჰაბ, იორდანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31175 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97005 A 
(220) 2018 03 26 
(732) შპს `მობივეი~ 

ჭავჭავაძის ქ. 67, ქუთაისი, 4600,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31176 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97020 A 
(220) 2018 03 27 
(732) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~ 

დ. აღმაშენებლის ხეივ. XII კმ., კორპ. 2, 
ბ. 43, 0131, ვაკე-საბურთალოს რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31177 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97023 A 
(220) 2018 03 27 

(732) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~ 
დ. აღმაშენებლის ხეივ. XII კმ., კორპ. 2, 
ბ. 43, 0131, ვაკე-საბურთალოს რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2019 31178 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97173 A 
(220) 2018 04 02 
(732) ჰებტა გრუპ ფორ პროჯეკტ მენეჯმენტ კო. 

ოფის (1013), ფლორ (10), ბლოკ (7),  
ტუნის სტრიტ, ბილდინგ № 800010 (რეჰაბ  
კომპლექს), ჰავალლი, ქუვეითი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31179 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97174 A 
(220) 2018 04 02 
(732) ასახი კემიკალ იუროპ ს.რ.ო. 

ლუჟნა 591/4, ვოკოვიცე, 160 00 პრაღა 6,  
ჩეხეთის რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31180 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97194 A 
(220) 2018 04 10 
(732) შპს `ასკანელი გრუპი~ 

კახეთის გზატ., 110ა, (ნაკვ. 01/016), 0190, 
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31181 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97195 A 
(220) 2018 04 10 
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ `იუნისეტ-მ~ 
ისკრის ქუჩა დ. 31, სტრ. 5, 129344,  
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31182 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97198 A 
(220) 2018 04 10 
(732) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი 

ოფის No.1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია  
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი,  
არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

__________________________________________ 
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(111) M 2019 31183 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97203 A 
(220) 2018 04 10 
(732) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი 

ოფის No.1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია 
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი, 
არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31184 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97204 A 
(220) 2018 04 10 
(732) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი 

ოფის No.1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია 
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი, 
არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31185 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97206 A 
(220) 2018 04 10 
(732) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი 

ოფის No.1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია 
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი, 
არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31186 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97208 A 
(220) 2018 04 10 
(732) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი 

ოფის No.1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია 
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი, 
არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31187 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97209 A 
(220) 2018 04 10 
(732) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი 

ოფის No.1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია 
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი, 
არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31188 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 

(260) AM 2018 97212 A 
(220) 2018 04 11 
(732) სს `კორპორაცია ქინძმარაული~ 

ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800,  ყვარელი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31189 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97226 A 
(220) 2018 04 13 
(732) შპს „ნეილ ქლაბ“ 

აწყურის ქ. 3ბ, ბ. 23, 0144, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31190 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97231 A 
(220) 2018 04 16 
(732) შპს `აისი~ 

ევდოშვილის ქ. 37, 1500, გურჯაანი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31191 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97383 A 
(220) 2018 04 23 
(732) შპს `აისბერგი-9~ 

ფრიდონ ხალვაშის ქ. 73-ა, ბათუმი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31192 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97387 A 
(220) 2018 04 24 
(732) შპს `ეელი~ 

შალვა ნუცუბიძის ფერდობი, IV მკრ.,  
კორპ. 38, ბ. 25, 0183, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31193 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97422 A 
(220) 2018 04 27 
(732) შპს `სანუს ვიტა~ 

სააკაძის დაღ. 6, კ/ფ 11, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
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(111) M 2019 31194 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97423 A 
(220) 2018 04 27 
(732) შპს `სანუს ვიტა~ 

სააკაძის დაღ. 6, კ/ფ 11, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31195 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97425 A 
(220) 2018 04 27 
(732) შპს `სანუს ვიტა~ 

სააკაძის დაღ. 6, კ/ფ 11, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31196 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97426 A 
(220) 2018 04 27 
(732) შპს `სანუს ვიტა~ 

სააკაძის დაღ. 6, კ/ფ 11, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31197 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97428 A 
(220) 2018 04 27 
(732) შპს `სანუს ვიტა~ 

სააკაძის დაღ. 6, კ/ფ 11, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31198 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97429 A 
(220) 2018 04 27 
(732) შპს `სანუს ვიტა~ 

სააკაძის დაღ. 6, კ/ფ 11, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31199 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97471 A 
(220) 2018 05 08 
(732) შპს `№12~ 

 

ხოდაშენის ქ. 12, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31200 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97473 A 
(220) 2018 05 08 
(732) შპს `№12~ 

ხოდაშენის ქ.12, თბილისი, 3700,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31201 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97482 A 
(220) 2018 05 10 
(732) სს ,,ლეკხიმ“ 

შოთა რუსთაველის ქ. 23, კიევი, 01033,  
უკრაინა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31202 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97484 A 
(220) 2018 05 10 
(732) შვეპეს ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 

7 ალბემარლ  სტრიტი, ლონდონი W1S  
4HQ, გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31203 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97686 A 
(220) 2018 05 14 
(732) შპს `აისი~ 

ვარკეთილი 3, I მკრ., კორპ. 28, ბ. 26,  
0163, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31204 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97688 A 
(220) 2018 05 14 
(732) შპს `აისი~ 

ვარკეთილი 3, I მკრ., კორპ. 28, ბ. 26,  
0163, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2019 31205 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
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(260) AM 2018 97758 A 
(220) 2018 05 18 
(732) შპს `ეს.ი.ეი~ 

რკინის რიგი 11, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31206 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97764 A 
(220) 2018 05 18 
(732) შპს `კუპერი~ 

ცაბაძის ქ. 19, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31207 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97776 A 
(220) 2018 05 22 
(732) სსიპ `საზოგადოებრივი მაუწყებელი~ 

მ. კოსტავას ქ. 68, 0171, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31208 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97777 A 
(220) 2018 05 22 
(732) სსიპ `საზოგადოებრივი მაუწყებელი~ 

მ. კოსტავას ქ. 68, 0171, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31209 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97779 A 
(220) 2018 05 22 
(732) შპს `ანაგა~ 

გორგასალის ქ. 10, ბ. 66, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31210 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97785 A 
(220) 2018 05 23 
(732) ბესტ ვესტერნ ინტერნეიშენელ ინკ. 

6201 ნორზ 24 პარკვეი, ფენიქსი,  
არიზონა, 85016, აშშ 

__________________________________________ 
 

(111) M 2019 31211 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97787 A 
(220) 2018 05 23 
(732) ბესტ ვესტერნ ინტერნეიშნლ ინკ. 

6201 ნორთ 24 პარკვეი, ფენიქსი,  
არიზონა, 85016, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31212 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97791 A 
(220) 2018 05 23 
(732) სსიპ `საზოგადოებრივი მაუწყებელი~ 

მ. კოსტავას ქ. 68, 0171, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31213 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97815 A 
(220) 2018 05 24 
(732) მარიამ გიორგობიანი 

წყნეთის ქ., კორპ. 14, ბ. 24, 0162,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31214 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97884 A 
(220) 2018 05 29 
(732) შპს `მეხუთე სეზონი~ 

სოფ. ჯუთა, ყაზბეგის რაიონი, 4704,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31215 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97885 A 
(220) 2018 05 29 
(732) შპს `მეხუთე სეზონი~ 

სოფ. ჯუთა, ყაზბეგის რაიონი, 4704,  
საქართველო 

__________________________________________ 
  
(111) M 2019 31216 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97889 A 
(220) 2018 05 29 
(732) აირიშ ბრიზ ანლიმიტიდ კომპანი 
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დონორ ინდასტრიალ ესტეიტ,  
დროგჰედა, კო ლაუთ, ირლანდია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31217 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97960 A 
(220) 2018 06 04 
(732) როტმანს ოფ პელ მელ ლიმიტედ 

რუტ დე ფრანს 17, ბონკური 2926, 
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31218 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97969 A 
(220) 2018 06 05 
(732) გიორგი შელია 

ცაბაძის ქ. 67, 2100, ზუგდიდი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31219 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97970 A 
(220) 2018 06 05 
(732) ფაისონზ ლიმიტიდ 

უან ონსლოუ სტრით, გილდფორდი,  
სარი GU1 4YS, გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31220 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97980 A 
(220) 2018 06 07 
(732) ოოო `ისი როიალტი~ 

ულ. რიაბინოვაია, დ. 26, სტრ. 1, ეტაჟ 7,  
კომნ. 4, 121417, მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31221 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97986 A 
(220) 2018 06 08 
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165,  თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31222 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 

(260) AM 2018 97987 A 
(220) 2018 06 08 
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165,  თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31223 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 97994 A 
(220) 2018 06 08 
(732) ლუიჯი ლავაცა ს.პ.ა. 

ვია ბოლონია 32, 10152, ტურინი, იტალია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31224 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 98000 A 
(220) 2018 06 11 
(732) მრ. ელი   გერშკოვიჩი 

SB54 – 601 უესტ კორდოვა სტრიტ,  
ვანკუვერი, ბრიტანეთის კოლუმბია, V6B  
1G1, კანადა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31225 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 98006 A 
(220) 2018 06 12 
(732) ოსკარ ლუბრიკანტს ლლკ 

სტრიტ 85, ბილდინგ 15, აჯმანი, 7546,  
არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31226 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 98007 A 
(220) 2018 06 12 
(732) ოსკარ ლუბრიკანტს ლლკ 

სტრიტ 85, ბილდინგ 15, აჯმანი, 7546,  
არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31227 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 98158 A 
(220) 2018 06 18 
(732) შპს `კახური ტრადიციული მეღვინეობა~ 

ს. ცინცაძის ქ. 12, არასაცხოვრებელი  
ფართი 3-6, სართ. 3, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
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(111) M 2019 31228 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 98216 A 
(220) 2018 06 26 
(732) შპს `სახლი ბულვარში~ 

ნინოშვილის ქ. 23, ბათუმი, საქართველო 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31229 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 98227 A 
(220) 2018 06 28 
(732) შპს `ამერი~ 

სოფ. კარალეთი, 1414, გორის რაიონი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31230 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2018 98659 A 
(220) 2018 07 20 
(732) შპს `ჯორჯია~ 

წინანურის ქ. 26, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31231 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(260) AM 2017 92452 A 
(220) 2017 05 30 
(732) ბალსენ გმბჰ & კო. კგ 

პოდბილსკიშტრასე 11, 30163 ჰანოვერი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
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` 
 
 
 
 
 
 
 
 
(111) M 2019 31159 R  
(151) 2019 05 13 
(181) 2029 05 13 
(210) AM 102834 
(220) 2019 04 25 
(732) ნიკოლოზ  პაიაშვილი  

ანდრონიკაშვილის ქ.143, ზაჰესი,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 28.19 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტ-
ნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და 
საკვები ცხიმები. 
 

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

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
__________________________________________ 
  
(111) M 2019 31160 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(210) AM 103091 
(220) 2019 05 10 
(732) შპს `ნექსტრა გრუპი~ 

იროდიონ ევდოშვილის ქ. 18, სართ. 2,  
საოფისე ფართი 3, დიდუბე-ჩუღურეთის  
რაიონი,  0154, თბილისი, საქართველო 

(540)  

ტრავოზალი 
Travozal 
Травозал 

 
 
 
 
 

 
(591) შავ-თეთრი 
(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 2019 31161 R  
(151) 2019 05 17 
(181) 2029 05 17 
(210) AM 103009 
(220) 2019 05 06 
(732) ბადრი ბაგათელია 

ირ. აბაშიძის ქ. 70. ბ. 76, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ზურაბ ბეჟაშვილი 
(540) 
 

 
 

(591) თეთრი, ყვითელი, მწვანე 
(531) 25.01.25; 26.04.02; 26.04.05; 26.04.24;  

26.13.25; 27.05.24; 28.19; 29.01.13 
(511)  
43 – საკვების შეკვეთით დამზადება; საკვები-
სა და სასმელის ადგილზე მიტანა (წვეულებე-
ბის მომსახურება); კაფეებით მომსახურება; 
კაფეტერიებით მომსახურება; სასადილოებით 
მომსახურება; რესტორნებით მომსახურება; 
თვითმომსახურების რესტორნებით მომსახუ-
რება; სასაუზმეებით მომსახურება; ბარების 
მომსახურება; საკვების გაფორმება. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31232 R  
(151) 2019 05 20 
(181) 2029 05 20 
(210) AM 102929 
(220) 2019 05 02 
(732) შპს `ტექნომედი~ 

მნათობის ქ. 7, 0132, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
sasaqonlo niSnebi 

 
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis 

saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 
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(540) 
 

 
 

(591) თეთრი, ლურჯი, ნარინჯისფერი,  
წითელი, შავი 

(531) 17.05.01; 17.05.17; 17.05.25; 19.03.24;  
19.13.22; 29.01.15 

(511)  
10 – არტერიული წნევის გამზომი აპარატები. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 95464 A* 
(800) 1378900 
(151) 2017 07 18 
(891) 2017 07 18 
(731) KUSTO GROUP PTE. LTD. 

80 Raffles Place, #32-01 UOB Plaza  
Singapore 048624, Singapore 

(540) 
 

 
 

(591) Black and white 
(511)  
35 – Business management; business management 
consultancy; advice relating to business manage-
ment; assistance, advisory services and consultancy 
with regard to business organization; business plan-
ning consultancy; human resource management, hu-
man resource consultation; personnel placement; pe-
rsonnel consultancy; personnel relocation; recruit-
ment of personnel, selection of personnel; organisa-
tion of housing and real estate displays and exhibi-
tions for promotion or advertising purposes; adver-
tising; business intermediary services relating to the 
matching of potential private investors with entre-
preneurs needing funding. 
 

37 – Development of property [building and cons-
truction services]; building and construction of real 
estate subdivisions and developments; building and 
construction services; advisory services relating to 
property development [building and construction 
services]; advisory services relating to building con-
struction materials; real estate development [buil-
ding and construction services]; drilling and pum-
ping of oil; extraction of oil; extraction of gas; gas 
drilling; civil engineering construction; civil engine-
ering construction consultancy; civil engineering de-
molition; marine engineering [construction]; mecha-
nical engineering [construction]; structural engine-
ering services [construction]; underground civil en-
gineering construction services; maintenance and re-
pair of buildings; advisory services for maintenance; 
advisory services relating to the maintenance of 
buildings. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 95511 A 
(800) 1331137 
(151) 2016 09 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(891) 2017 10 20 
(731) AYYILDIZ ELEKTRIKLI EV ESYALARI  

IMALAT VE PAZARLAMA ANONIM  
SIRKETI 
Bakircilar Ve Pirinçciler Sanayi Sitesi Karanfil  
Sokak No:1 Beylikdüzü Istanbul, Turkey 

(540) 
 

 
(591) Black and white 
(531) 27.05.19 
(526) CARE 
(511)  
3 – Bleaching and cleaning preparations, detergents 
other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes, laundry bleach, fabric softe-
ners for laundry use, stain removers, dishwasher de-
tergents; dental care preparations: dentifrices, dentu-
re polishes, tooth whitening preparations, mouth 
washes, not for medical purposes; polishing prepa-
rations for leather, vinyl, metal and wood, polishes 
and creams for leather, vinyl, metal and wood, wax 
for polishing. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 95910 A* 
(800) 1382701 
(151) 2017 09 18 
(891) 2017 09 18 
(731) Public Joint Stock Company "INTER RAO  

UES" 
ul. Bol'shaja Pirogovskaja, dom 27, str. 2   
RU-119435 Moskva, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Blue, orange and white 
(531) 01.03.16; 27.05.17; 29.01.13 
(511)  
39 – Electricity distribution; distribution of energy. 
 

40 – Production of energy. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96015 A 
(800) 1383397 
(151) 2017 07 04 
(891) 2017 07 04 

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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(731) TATJANA  BIRJUKOVA 
Viiralti 3/1-9, EE-10117 Tallinn, Estonia 

(540) 
 

 
 

(591)  Black, white 
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – Cosmetic creams; cosmetic creams for the skin; 
face and body creams for cosmetic purposes; cos-
metic creams for skin care; cosmetic creams and gels 
for the face, hands and body; night creams; cosmetic 
creams for firming skin around eyes; water-resistant 
sunscreen; cosmetic oils for the skin.  
 

16 – Booklets in the field of cosmetology and medi-
cine; newsletters; catalogues in the field of cosmeto-
logy and medicine; prospectuses in the field of cos-
metology and medicine; packing paper; labels, not of 
textile; bags (envelopes, pouches) of paper or plas-
tics, for packaging; plastic film for wrapping. 
 

35 – Business information in the field of cosmetolo-
gy and medicine; organisation of exhibitions in for 
commercial or advertising purposes in the field of 
cosmetology and medicine; presentation of the go-
ods on communication media, for retail purposes in 
the field of cosmetology and medicine; retail and 
wholesale sale of medicines and cosmetics (terms 
considered too vague by the International Bureau – 
rule 13(2)(b) of Common Regulations); distribution 
of samples in the field of cosmetology and medicine; 
dissemination of advertising matters in the field of 
cosmetology and medicine; direct mail advertising in 
the field of cosmetology and medicine; on-line ad-
vertising on a computer network in the field of cos-
metology and medicine; advertising by mail order in 
the field of cosmetology and medicine; television 
advertising in the field of cosmetology and medici-
ne; telemarketing services; sales promotion for ot-
hers, including in the Internet.  
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97673 A 
(800) 1375593 
(151) 2017 08 15 
(891) 2017 12 04 
(731) AYYILDIZ ELEKTRİKLİ EV EŞYALARİ  

İMALAT VE PAZARLAMA ANONİM  
ŞİRKETİ 
Bakırcılar Ve Pirinçciler Sanayi Sitesi,  
Karanfil Sokak No.1 Beylikdüzü, TR-34520  
İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white  

(511)  
3 – Bleaching and cleaning preparations, detergents 
other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes, laundry bleach, fabric softe-
ners for laundry use; stain removers, dishwasher de-
tergents; polishing preparations for leather, vinyl, 
metal and wood, polishes and creams for leather, 
vinyl, metal and wood, wax for polishing. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97738 A 
(800) 1402452 
(151) 2018 01 15 
(891) 2018 01 15 
(731) VEREINA YULIYA VYIATCHESLAVNA 

Polevaya ul, d. 38, der. Marushkino, poselenie  
Marushkinskoe, RU-108809 Moscow, Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.11.02; 26.11.13; 28.05 
(511) 
3 – Abrasive cloth; abrasive paper; abrasives; ad-
hesives for affixing false eyelashes; adhesives for af-
fixing false hair; adhesives for cosmetic purposes; 
after-shave lotions; air fragrancing preparations; 
almond milk for cosmetic purposes; almond oil; al-
mond soap; aloe vera preparations for cosmetic pur-
poses; alum stones [astringents]; amber [perfume]; 
ammonia [volatile alkali] [detergent]; antiperspirant 
soap; antiperspirants [toiletries]; antistatic prepara-
tions for household purposes; aromatics [essential 
oils]; astringents for cosmetic purposes; badian es-
sence; balms, other than for medical purposes; bases 
for flower perfumes; bath preparations, not for me-
dical purposes; bath salts, not for medical purposes; 
beard dyes; beauty masks; bergamot oil; bleaching 
preparations [decolorants] for cosmetic purposes; 
bleaching salts; bleaching soda; breath freshening 
sprays; breath freshening strips; cake flavorings 
[essential oils]; cakes of toilet soap; canned pressuri-
zed air for cleaning and dusting purposes; carbides 
of metal [abrasives]; cleaning chalk; cleaning prepa-
rations; cleansing milk for toilet purposes; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning; cobblers' 
wax; colorants for toilet purposes; color- [colour-] 
brightening chemicals for household purposes [la-
undry]; color-removing preparations; corundum [ab-
rasive]; cosmetic creams; cosmetic dyes; cosmetic 
kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for 
baths; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetic preparations for 
slimming purposes; cosmetics; cosmetics for ani-
mals; cotton sticks for cosmetic purposes; NOTIFI-
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CATION (continued) cotton wool for cosmetic pur-
poses; creams for leather; decorative transfers for 
cosmetic purposes; degreasers, other than for use in 
manufacturing processes; dental bleaching gels; 
dentifrices; denture polishes; deodorants for human 
beings or for animals; deodorants for pets; deodorant 
soap; depilatory preparations; depilatory wax; desca-
ling preparations for household purposes; detergents, 
other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes; diamantine [abrasive]; douc-
hing preparations for personal sanitary or deodorant 
purposes [toiletries]; dry-cleaning preparations; dry-
ing agents for dishwashing machines; dry shampoos; 
eau de Cologne; emery; emery cloth; emery paper; 
essential oils; essential oils of cedarwood; essential 
oils of citron; essential oils of lemon; ethereal essen-
ces; extracts of flowers [perfumes]; eyebrow cosme-
tics; eyebrow pencils; fabric softeners for laundry 
use; false eyelashes; false nails; flavorings for beve-
rages [essential oils]; floor wax; floor wax removers 
[scouring preparations]; food flavorings [essential 
oils]; fumigation preparations [perfumes]; furbishing 
preparations; gaultheria oil; geraniol; glass cloth 
[abrasive cloth]; greases for cosmetic purposes; grin-
ding preparations; hair conditioners; hair dyes; hair 
lotions; hair spray; hair straightening preparations; 
hair waving preparations; heliotropine; henna [cos-
metic dye]; hydrogen peroxide for cosmetic purpo-
ses; incense; ionone [perfumery]; jasmine oil; Jave-
lle water; joss sticks; lacquer-removing preparations; 
laundry bleach; laundry blueing; laundry glaze; la-
undry preparations; laundry soaking preparations; 
laundry starch; laundry wax; lavender oil; lavender 
water; leather bleaching preparations; lip glosses; 
lipstick cases; lipsticks; lotions for cosmetic purpo-
ses; make-up; make-up powder; make-up prepara-
tions; make-up removing preparations; mascara; 
massage gels, other than for medical purposes; mint 
essence [essential oil]; mint for perfumery; mouth-
washes, not for medical purposes; musk [perfume-
ry]; mustache wax; nail art stickers; nail care pre-
parations; nail polish; neutralizers for permanent 
waving; non-slipping liquids for floors; nonslipping 
wax for floors; oil of turpentine for degreasing; oils 
for cleaning purposes; oils for cosmetic purposes; 
oils for perfumes and scents; oils for toilet purposes; 
paint stripping preparations; pastes for razor strops; 
perfumery; perfumes; petroleum jelly for cosmetic 
purposes; polish for furniture and flooring; polishing 
creams; polishing paper; polishing preparations; po-
lishing rouge; polishing stones; polishing wax; 
pomades for cosmetic purposes; potpourris [fragran-
ces]; preparations for cleaning dentures; preparations 
for unblocking drain pipes; preparations to make the 
leaves of plants shiny; preservatives for leather [po-
lishes]; pumice stone; quillaia bark for washing; rose 
oil; rust removing preparations; sachets for perfu-
ming linen; safrol; sandpaper; scented water; scented 
wood; scouring solutions; shampoos; shampoos for 

pets [non-medicated grooming preparations]; sha-
ving preparations; shaving soap; shaving stones [as-
tringents]; shining preparations [polish]; shoe cream; 
shoemakers' wax; shoe polish; shoe wax; silicon car-
bide [abrasive]; skin whitening creams; smoothing 
preparations [starching]; smoothing stones; soaps; 
soap for brightening textile; soap for foot perspira-
tion; soda lye; stain removers; starch glaze for laun-
dry purposes; sunscreen preparations; sun-tanning 
preparations [cosmetics]; tailors' wax; talcum pow-
der, for toilet use; terpenes [essential oils]; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; tissues impreg-
nated with make-up removing NOTIFICATION 
(continued) preparations; toiletry preparations; toilet 
water; tripoli stone for polishing; turpentine for deg-
reasing; varnish-removing preparations; volcanic ash 
for cleaning; wallpaper cleaning preparations; was-
hing soda, for cleaning; whiting; windshield clea-
ning liquids. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98322 A 
(800) 1409386 
(151) 2018 04 03 
(891) 2018 04 03 
(731) Jan Becher – Karlovarska Becherovka,  

akciova spolecnost 
T.G. Masaryka 282/57, CZ-360 01 Karlovy  
Vary, Czech Republic 

(540) 

 
(591) Black, white, yellow, red, green  
(531) 19.07.02; 19.07.10; 19.07.23; 27.05.24;  

29.01.15 
(511)  
33 – Alcoholic beverages (except beers). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98326 A 
(800) 1409494 
(151) 2018 01 03 
(891) 2018 01 03 
(731) SUVOROV IHOR VIKTOROVYCH 
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vul. Revenka, 28 B, m. Kremenchuk,  
Poltavska oblast 39603, Ukraine 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
30 – Confectionery; sugar confectionery; pastries; 
dessert mousses (confectionery); chocolate mousses; 
candy; chocolate candy; glazed candy; glazed candy 
with souffle filling; glazed candy with mousse fi-
lling; glazed candy with cream filling; glazed candy 
with jelly filling; glazed candy with marmalade 
filling; cakes; petits fours (cakes); cookies. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98327 A 
(800) 1409514 
(151) 2018 01 31 
(891) 2018 01 31 
(731) TORREFAZIONE GORIZIANA S.r.l. 

Via Terza Armata, 91/93, I-34170 GORIZIA 
(GO), Italy 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 01.15.11; 26.01.04; 26.01.20; 27.05.10 
(526) CAFFE', 1951 
(511)  
30 – Coffee flavourings; cookies; waffles; coffee; 
unroasted coffee; cakes; caramels [candy]; cereal 
preparations; ice cream; edible ices; natural swee-
teners; petits fours [cakes]; sugar; flavorings, other 
than essential oils, for cakes; coffee beverages with 
milk; petit-beurre biscuits; food flavorings, other  
than essential oils; flavorings, other than essential 
oils, for beverages; coffee-based beverages. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98359 A 
(800) 958386 
(151) 2007 12 21 
(891) 2018 05 20 
(731) LITOSTROJ POWER, družba za  

projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo  

energetske ter industrijske, opreme d.o.o. 
Litostrojska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, 
Slovenia 

(540) 
 

 
 

(591) Red, blue 
(531) 05.05.20; 27.03.01; 29.01.12 
(511) 
7 – Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
agricultural machines, snow ploughs, agricultural ac-
cessories (other than hand-operated), mowers, cul-
tivators, husking machines, mowing machines, straw 
cutters, ploughs, raking and tedding machines, har-
vesters, incubators, robots (machines), manipulators 
(machines), pistons, pumps, compressors, hydraulic 
motors, mills, cleaning machines and appliances, 
presses, compressed-air machines, crushing machi-
nes and disintegrators, painting machines, molding 
machines, construction machines, machining machi-
nes (for machining of wood, stone, metals); machi-
nes for processing of plastics; vibrators (machines) 
for industrial use; metallurgic rolling machines, wel-
ding machines, packaging machines, tables for ma-
chines (parts of machines); driving units (except for 
land vehicles); driving engines (except for land ve-
hicles); exhausts for motors and engines; control me-
chanisms for machines, motors and engines; pneu-
matic, mechanic, hydraulic, electric and electronic 
controls for machines, motors and engines; turbo 
chargers, igniting devices for internal combustion 
engines; shaft couplings, bearings, ore processing 
devices; cutters and blades (parts of machines); val-
ves (parts of machines); frames (parts of machines), 
housings (parts of machines); holding devices for 
machine tools (parts of machines); spraying guns, 
feeders (parts of machines), welding machines (gas-
operated), shaft couplings, conveyors, transmissions 
for machines, transmissions (other than for land 
vehicles), transmission shafts (other than for land 
vehicles), lifting machines, winches, pulleys, machi-
nes for cutting, thread-cutting, perforating, metal 
drawing, assembling, threading, punching; apparatus 
for machining of metals; casting machines, metal 
casting apparatus, metal welding apparatus and ma-
chines; machines and apparatus for forging of me-
tals, metalworking machines, motors for boats, mi-
xers, hauling devices, grease boxes (parts of ma-
chines); hydraulic turbines and turbines other than 
for vehicles; tube conveyors. 
 

11 – Apparatus for lighting, heating, steam genera-
ting, cooking, refrigerating, drying, ventilating, wa-
ter supply and sanitary purposes; heaters, heaters for 
vehicles, refrigerators, cooling apparatus and devi-
ces, air-conditioning devices, air-conditioning devi-
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ces for vehicles, oil burners, gas burners, level cont-
rolling valves in tanks, lights for vehicles, lamp 
mantles, evaporators, heat storage units, pressure 
water tanks, drying devices, regulation equipment 
for water supply or gas apparatuses or installations; 
regulation and security equipment for water supply 
or gas apparatuses or installations, water cooling 
devices, ovens, ovens and furnaces used in thermal 
treatment of materials, melting furnaces, loading ap-
paratus for furnaces. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98460 A 
(800) 1410298 
(151) 2018 02 19 
(891) 2018 02 19 
(731) ADP GAUSELMANN GMBH 

Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,  
Germany 

(540) 

Cluster Wins 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Computer software; coin-operated mechanisms; 
computer and video games software; games software 
in particular for use on any computer platform, 
including electronic entertainment and games conso-
les; computer game programs; video games (softwa-
re); computer games provided through a global com-
puter network or supplied by means of multi-media 
electronic broadcast or through telecommunications 
or electronic transmission or via the internet; compu-
ter games, leisure and recreational software, video 
games and computer software, all being provided in 
the form of storage media; programs for operating 
electric and electronic apparatus for games, amuse-
ment and/or entertainment purposes; computer soft-
ware for computer games on the internet; online ga-
mes (software), in particular for online betting ga-
mes, online prize games, online gambling games, 
online games of skill and online casino games; com-
puter software in the form of an app for mobile devi-
ces and computers; calculating apparatus in coin-
operated machines and parts for the aforesaid goods; 
electric, electronic, optical or automatic apparatus, 
for identifying data carriers, identity cards and credit 
cards, bank notes and coins; software in particular 
for casino and/or amusement arcade games, for ga-
ming machines and/or slot machines each one with 
or without prize payouts; gaming software that gene-
rates or displays wager outcomes of gaming machi-
nes; operational computer games software; computer 
software for managing of games (game collection); 
computer programs for video games. 
 

28 – Games; toys; gaming apparatus (including coin-
operated apparatus); coin-operated arcade games 
(machines); games for amusement arcades (included 
in this class); coin-operated video gaming apparatus; 

video games apparatus adapted for use with external 
screens or monitors only; casino fittings, namely ro-
ulette tables, roulette wheels; coin-operated automa-
tic gaming machines and gaming machines, in parti-
cular for gaming arcades, with or without a prize 
payout; electronic or electrotechnical gaming appa-
ratus, automatic gaming machines, gaming machi-
nes, slot machines operated by coins, tokens, bank-
notes, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commerci-
al use in casinos and amusement arcades, with or 
without a prize payout; automatic gaming machines 
and gaming machines, in particular for commercial 
use in casinos and gaming arcades, with or without a 
prize payout; coin-operated gaming machines and/or 
electronic money-based gaming apparatus (machi-
nes), with or without prizes; housings adapted for 
gaming machines, gaming apparatus and automatic 
gaming machines, operated by means of coins, to-
kens, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commerci-
al use in casinos and gaming arcades, with or witho-
ut a prize payout; electronic games; electronic game 
entertainment apparatus and parts thereof; video out-
put game machines; drawing apparatus for prize ga-
mes and lotteries, draws or raffles; housings of me-
tal, plastic and/or wood for coin-operated automatic 
machines; apparatus for games (including video ga-
mes), other than adapted for use with external scre-
ens or monitors only; electropneumatic and electric 
slot machines with pulling handles (gaming machi-
nes); gaming tables, in particular for table football, 
billiards, sliding games; flying discs (toys) and darts; 
gaming machines, namely, electric, electronic or el-
ectromechanical apparatus for bingo games, lotteries 
or video lottery games and for betting offices, con-
nected or unconnected to a computer network; LCD 
games consoles; automatic gaming machines; all the 
aforesaid automatic gaming machines operating in 
networks; apparatus and devices for accepting and 
storing money, being fittings for the aforesaid auto-
matic machines, included in this class; automatic 
lottery machines. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98462 A 
(800) 1410320 
(151) 2018 02 16 
(891) 2018 02 16 
(731) BAROVIER & TOSO, VETRERIE  

ARTISTICHE RIUNITE S.R.L. 
Fondamenta Vetrai, 28, I-30141 MURANO 
(VENEZIA), Italy 

(540) 
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(591) Black, white  
(531) 04.01.03; 24.01.07; 24.01.12 
(511)  
11 – Lighting apparatus and installations; light-emit-
ting diodes [LED] lighting apparatus; light diffusers; 
lamp globes; fairy lights for festive decoration; 
chandeliers; arc lamps; street lamps; electric lamps; 
lamps; light bulbs; lanterns for lighting; ceiling 
lights; lampshade holders; lamp reflectors; lamp 
chimneys; luminous tubes for lighting; lamp glasses. 
 

21 – Household utensils and containers; tableware, 
other than knives, forks and spoons; glassware, por-
celain and earthenware; cruets; glass bulbs [recep-
tacles]; wine aerators; bowls [basins]; drinking glas-
ses; bottles; busts of porcelain, ceramic, earthenwa-
re, terra-cotta or glass; candelabra [candlesticks]; 
epergnes; crystal [glassware]; fiberglass thread, ot-
her than for textile use; signboards of porcelain or 
glass; works of art of porcelain, ceramic, earthenwa-
re, terra-cotta or glass; boxes of glass; statues of por-
celain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass, 
glass stoppers; utensils for household purposes; va-
ses; painted glassware. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98474 A 
(800) 1410768 
(151) 2018 03 14 
(891) 2018 03 14 
(731) OTKRYTOE AKTSIONERNOE  

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

(540) 

 
 

(591) Black, white, bronze, golden-yellow 
(531) 01.13.01; 01.13.15; 01.15.09; 24.17.05;  

25.01.19; 27.05.10; 27.05.24; 27.07.24;  
29.01.13 

(511)  
3 – Hair dyes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98497 A 
(800) 1240607 
(151) 2014 05 13 
(891) 2018 05 17 

(731) K+S AKTIENGESELLSCHAFT 
Bertha-von-Suttner-Straße 7, 34131 Kassel, 
Germany 

(540) 

 
(591) Dark blue and white 
(531) 24.17.05; 26.04.05; 26.04.18; 27.05.24;  

29.01.12 
(511)  
1 – Chemicals for industrial purposes; chemical pro-
ducts for agriculture, horticulture and forestry; che-
mical substances for preserving foodstuffs; fertili-
zers; potassium salts, magnesium salts, sodium salts, 
raw salt, refined salt, de-icing salt, industrial and 
commercial salt, salt and salt mixtures for industrial 
purposes; salts (raw material), salts (fertilizers); salts 
for galvanic cells; salt for preserving, other than for 
foodstuffs. 
 

5 – Dietetic food; dietetic foods and products adap-
ted for medical and veterinary purposes, nutritional 
supplements; dietary supplements for animals; salts 
for pharmaceutical purposes; salts for medical pur-
poses; salts for mineral water baths; bath salts for 
medical purposes; potassium, magnesium and sodi-
um salts for medical purposes; mineral water salts; 
smelling salts. 
 

30 – Salt, spices; vinegar, sauces [condiments]; salt 
with condiments, micronutrients or vitamins; salt for 
preserving foodstuffs. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98498 A 
(800) 1370430 
(151) 2017 06 23 
(891) 2018 06 20 
(731) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG 

Baarermatte, CH-6340 Baar, Switzerland 
(540)  

SHELL SELECT 
(591) Black, white  
(511)  
35 – Retail sale services, namely provision of conve-
nience stores. 
 

43 – Restaurants; coffee shops; cafeterias; snack 
bars; fast-food services; provision of information 
relating to foodstuffs, beverages, restaurants, coffee 
shops, cafeterias, snack bars and fast-food services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98501 A 
(800) 1411460 
(151) 2018 02 19 
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(891) 2018 02 19 
(731) ADP GAUSELMANN GMBH 

Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,  
Germany 

(540)  

Cluster Gods 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Computer software; coin-operated mechanisms; 
computer and video games software; games software 
in particular for use on any computer platform, inc-
luding electronic entertainment and games consoles; 
computer game programs; video games (software); 
computer games provided through a global computer 
network or supplied by means of multi-media elec-
tronic broadcast or through telecommunications or 
electronic transmission or via the internet; computer 
games, leisure and recreational software, video ga-
mes and computer software, all being provided in 
the form of storage media; programs for operating 
electric and electronic apparatus for games, amuse-
ment and/or entertainment purposes; computer soft-
ware for computer games on the internet; online ga-
mes (software), in particular for online betting ga-
mes, online prize games, online gambling games, 
online games of skill and online casino games; com-
puter software in the form of an app for mobile de-
vices and computers; calculating apparatus in coin-
operated machines and parts for the aforesaid goods; 
electric, electronic, optical or automatic apparatus, 
for identifying data carriers, identity cards and credit 
cards, bank notes and coins; software in particular 
for casino and/or amusement arcade games, for ga-
ming machines and/or slot machines each one with 
or without prize payouts; gaming software that ge-
nerates or displays wager outcomes of gaming ma-
chines; operational computer games software; com-
puter software for managing of games (game collec-
tion); computer programs for video games. 
 

28 – Games; toys; gaming apparatus (including coin-
operated apparatus); coin-operated arcade games 
(machines); games for amusement arcades (included 
in this class); coin-operated video gaming apparatus; 
video games apparatus adapted for use with external 
screens or monitors only; casino fittings, namely ro-
ulette tables, roulette wheels; coin-operated automa-
tic gaming machines and gaming machines, in parti-
cular for gaming arcades, with or without a prize 
payout; electronic or electrotechnical gaming appa-
ratus, automatic gaming machines, gaming machi-
nes, slot machines operated by coins, tokens, bank-
notes, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commer-
cial use in casinos and amusement arcades, with or 
without a prize payout; automatic gaming machines 
and gaming machines, in particular for commercial 
use in casinos and gaming arcades, with or without a 
prize payout; coin-operated gaming machines and/or 

electronic money-based gaming apparatus (machi-
nes), with or without prizes; housings adapted for 
gaming machines, gaming apparatus and automatic 
gaming machines, operated by means of coins, to-
kens, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commer-
cial use in casinos and gaming arcades, with or wit-
hout a prize payout; electronic games; electronic ga-
me entertainment apparatus and parts thereof; video 
output game machines; drawing apparatus for prize 
games and lotteries, draws or raffles; housings of 
metal, plastic and/or wood for coin-operated auto-
matic machines; apparatus for games (including vi-
deo games), other than adapted for use with external 
screens or monitors only; electropneumatic and elec-
tric slot machines with pulling handles (gaming ma-
chines); gaming tables, in particular for table foot-
ball, billiards, sliding games; flying discs (toys) and 
darts; gaming machines, namely, electric, electronic 
or electromechanical apparatus for bingo games, 
lotteries or video lottery games and for betting offi-
ces, connected or unconnected to a computer net-
work; LCD games consoles; automatic gaming ma-
chines; all the aforesaid automatic gaming machines 
operating in networks; apparatus and devices for 
accepting and storing money, being fittings for the 
aforesaid automatic machines, included in this class; 
automatic lottery machines. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98505 A 
(800) 1411495 
(151) 2017 11 27 
(891) 2017 11 27 
(731) RAINBOW S.P.A. 

Via Brecce snc  I-60025 LORETO (AN), Italy 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 03.01.06; 03.01.16; 03.01.24; 27.05.01;  

27.07.01 
(511)  
9 – Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; audio- and video-recei-
vers; headphones; MP3 players; computer mice; mo-
use pads; computer hardware; notebook computers; 
electronic agendas; laptop computers; tablet compu-
ters; keyboards for tablets; stands adapted for tablet  
computers; hand-held computers; software for tablet 
computers; radio alarm clocks; radios; DVDs; CD-
ROMS; blank discs; pre-recorded audio and video 
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DVDs and CD-ROMS; audio-video compact discs 
featuring music, entertainment, films, animation and 
computer games; recorded DVD-ROMS featuring 
musical entertainment films, animation and compu-
ter games; magnetic data carriers, recording discs; 
digital recording media; recorded tapes; prerecorded 
videotapes; recorded video discs and tapes featuring 
musical entertainment films, animation and compu-
ter games; computer video game software; video ga-
me discs; video game cartridges; video game prog-
rams for computer; downloadable video game prog-
rams; computer software; video games software; el-
ectronic game software; computer game software; 
joysticks for use with computers, other than for vi-
deo games; computer joysticks; decorative magnets; 
data storage devices; USB flash drives; audiovisual 
teaching apparatus; audio books; digital books 
downloadable from the Internet; electronic publica-
tions, downloadable; downloadable publications; el-
ectronic publications recorded on computer media; 
electronic book readers; eyeglasses; sunglasses; eye-
glass cases; eyeglass cords; eyeglass frames; spec-
tacle lenses; binoculars; telescopes; optical apparatus 
and instruments; cellular phones; smartphones; 
smartwatches; telecommunication devices; portable 
telecommunications apparatus; broadcasting equip-
ment; telephone earpieces; batteries for cellular pho-
nes; battery chargers for cellular phones; cellular 
phone covers made of cloth or textile materials; dis-
play screen protectors in the nature of films for mo-
bile phones; selfie sticks [hand-held monopods]; au-
xiliary speakers for mobile phones; software for mo-
bile phones; downloadable ring tones for mobile 
phones; cell phone covers; cases for smartphones; 
cell phone straps; flip covers for tablet computers; 
bags adapted for laptops; covers (shaped-) for com-
puters; cases adapted for computers; cases for elec-
tronic diaries; compact disc cases; DVD cases; bags 
adapted for cameras; cases adapted for photographic 
equipment; eyewear cases; coin-operated mecha-
nisms; cash registers, calculating machines; photo-
graphic apparatus and instruments; cameras [photo-
graphy]; camera mounts; camcorders; TV cameras; 
helmet cameras; helmet camera mounts; helmets for 
sports; data gloves; cinematographic machines and 
apparatus; cine projectors; cinematographic cameras; 
cinematographic films; animated cartoons in the 
form of cinematographic films; prerecorded motion 
picture videos, measuring apparatus; measuring ru-
lers; instructional and teaching apparatus and ins-
truments; karaoke equipment; electrical weighing 
apparatus; letter scales; baby scales; electronic sca-
les; signalling whistles; warning lamps for vehicles; 
life vests. 
 

16 – Printed matter; stationery; stationery cases; dia-
ries and agendas; pocket diaries; note pads; drawing 
pads; writing tablets; albums; note book; printed tic-
kets; gift cards; envelopes [stationery]; wrapping 
paper; folders for papers; folders of paper; ring bin-

ders; calendars; drawing paper; writing paper; 
adhesives [glues] for stationery or household purpo-
ses; stickers [decalcomanias]; collector trading 
cards; trivia cards; towels of paper; handkerchiefs of 
paper; party decorations of paper; party stationery; 
pads of party invitations; banners of paper; flags of 
paper; gift bags; babies' bibs of paper; table napkins 
of paper; tablecloths of paper; place mats of paper; 
paper bags and sacks; paper gift bags; stamps 
[seals]; inking pads; stamp mounts; stamp cases; 
artists' materials; paintbrushes; drawing instruments; 
pens [office requisites]; pencils; decorations for pen-
cils; rubber erasers; crayons; felt-tip pens; children's 
paint-boxes; aquarelles; chalks for colouring; book-
markers; paperweights; photographs [printed]; pho-
tograph stands; printed publications; educational 
publications; newspapers; periodicals; strategy guide 
magazines for card games; computer game instruc-
tion manuals; pamphlets; recipe books; books; chil-
dren's books; sticker activity books; children's books 
incorporating an audio component; typewriters, elec-
tric or non-electric, office requisites, except furnitu-
re; instructional and teaching material (except appa-
ratus); plastic materials for packaging; printing 
fonts; bookbinding material; printing blocks; mode-
lling paste; paper decorations for cakes; removable 
tattoos [decalcomania]; glitter glue for stationery 
purposes; toy putty. 
 

18 – Leather, unworked or semi-worked; imitations 
of leather, artificial leather; bags; clutch purses; coin 
purses; wallets; belt bags; wallets for attachment to 
belts; credit card holders made of leather; keycases; 
key cases of imitation leather; rucksacks; all purpose 
sports bags; haversacks; beach bags; briefcases [leat-
her goods]; carrying cases for documents; briefbags; 
business card cases; calling card cases; shopping 
bags with wheels attached; textile shopping bags; 
travel garment covers; school satchels; suitcases; 
sports bags; holdalls; wheeled suitcases; luggage co-
vers; shoulder bags; bum-bags; cosmetic bags (emp-
ty); cases of imitation leather (empty); trunks and 
travelling bags; luggage tags of leather; handbag 
frames; reins for guiding children; pouch baby car-
riers; sling bags for carrying infants; boxes made of 
leather; boxes of leather or leatherboard; straps made 
of imitation leather; bags [envelopes, pouches] of 
leather, for packaging; umbrellas; parasols; walking 
sticks; leads for animals; leather leashes; leather 
laces; furniture coverings of leather; clothing for 
pets; transport bags for pets; blankets for animals. 
 

25 – Clothing; hosiery; sweaters; cardigans; waistco-
ats; dresses; trousers; shorts; jerseys; leather clot-
hing; waterproof clothing; stockings; stocking sus-
penders; sock suspenders; wind-resistant jackets; 
raincoats; ski pants; fur coats; evening coats; over-
coats; skirts; suits; jackets; undershirts; T-shirts; 
clothing for gymnastics; collars; shirts; head scarves; 
neckerchiefs; swimming costumes; bikinis; sundres-
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ses; tracksuits; sweat suits; wedding dresses; bath 
robes; beach robes; underwear; brassieres; corsets; 
slips; underpants; briefs; nightshirts; housecoats; 
pyjamas; gloves (clothing); mittens; shawls; scarves; 
ties; bow ties; cassocks; layettes [clothing]; cloth 
bibs; babies' bibs of plastic; sleepwear for babies; 
aprons [clothing]; masquerade costumes; Halloween 
costumes; party hats [clothing]; belts made from 
imitation leather; textile belts [clothing]; belts made 
from leather or skin; braces; headgear for wear; 
caps; ear muffs [clothing]; wrist warmers; head-
bands; shoes; boots; ankle boots; leather shoes; 
galoshes; rain boots; sports footwear; sandals; 
slippers; soles for footwear; heels; footwear uppers. 
 

28 – Games and playthings; dolls; dolls' clothing; 
dolls' clothing accessories; dolls' houses; furniture 
for dolls' houses; toy houses; bean bag dolls; carni-
val masks; fantasy character toys; playsets for action 
figures; plush toys; marionettes; imitation cosmetic 
preparations being toys; parlour games; toys adapted 
for educational purposes; electronic educational tea-
ching games; toy clocks and watches; electronic to-
ys; hand-held electronic video games; free-standing 
video games apparatus; electronic amusement appa-
ratus incorporating a liquid crystal display; free- 
standing video games machines; protective carrying 
cases specially adapted for handheld video games; 
mechanical toys; building games; toy building 
blocks; jigsaw puzzles; action skill games; chess ga-
mes; board games; clockwork toys; magic tricks; 
playing cards; toy figures; musical toys; toy musical 
boxes; toy record cassette players; bathtub toys; 
infants' swings; multiple activity toys for babies; 
snow globes; marbles for games; spinning tops [to-
ys]; novelties for parties, dances [party favors, favo-
urs]; party favor hats; toy horns; Halloween masks; 
costume masks; carnival caps; toy money boxes; 
inflatable toys; bouncy castles; inflatable bath toys; 
stuffed toys; bubble making wand and solution sets; 
kites; toy buckets and spades; swimming rings; 
inflatable swim mattresses for recreational use; toy 
furniture; play tents; play mats incorporating infant 
toys [playthings]; toy bicycles; ride-on toy vehicles; 
scale model vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
trucks; toy model hobby craft kits; water squirting 
toys; gymnastic and sporting articles; rubber balls; 
balloons; soccer balls; basketballs; baseballs; beach 
balls; bowling balls; tennis balls; tables for table 
tennis; golf balls; golf gloves; gloves for games; glo-
ves made specifically for use in playing sports; ba-
seball bats; hockey pucks; roller skates; scooters 
[toys]; skateboards; snowboards; wakeboards; bags 
especially designed for skis and surfboards; protec-
tors for elbows for use when riding bicycles [sports 
articles]; skipping rope; targets; punching bags; 
shuttlecocks; flying discs [toys]; paper party favours; 
paper party hats; streamers [party novelties]; decora-
tions for Christmas trees, except illumination articles 
and confectionery; Christmas stockings, accessories  

for games; fishing tackle; toy jewellery; toy cookwa-
re; toy sewing sets; remote controls for operating 
flying toys; joysticks for video games. 
 

29 – Milk and milk products; powdered milk; skim-
med milk; fermented milk; organic milk; rice milk 
[milk substitute]; soya milk; goat milk; sheep milk; 
cows' milk; milk of almonds for culinary purposes; 
coconut milk for culinary purposes; milk beverages, 
milk based beverages; flavoured milk; milk-based 
beverages containing fruits; whey; cheese; cream 
cheese; soft white cheese; ripened cheeses; blended 
cheese; bean curd; cheese spreads; dairy spreads; 
low fat dairy spreads; cottage cheese preparations; 
curd cheese; ready grated cheese; mozzarella; cheese 
sticks; mozzarella sticks; cheese fondue; cheese 
dips; dairy-based dips; tofu; cheese substitutes; yo-
gurt; drinks based on yogurt; preparations for ma-
king yogurt consisting primarily of powdered milk; 
soya yogurt; yogurt made from goats milk; yogurt 
desserts; flavoured yogurts; drinking yogurts; cus-
tard style yogurts; desserts made from milk pro-
ducts; chilled dairy desserts; milk based desserts; 
dairy puddings; cream [dairy products]; whipping 
cream; whipped cream; powdered cream [dairy pro-
ducts]; artificial cream [dairy product substitutes]; 
butter; buttercream; blended butter; butter prepara-
tions; eggs; prepared meals containing [principally] 
eggs; charcuterie; meat; fish, not live; cooked meals 
consisting principally of fish; chilled meals made 
from fish; fish, seafood and molluscs; fish and sea-
food spreads; poultry, not live; game, not live; meat 
extracts; ready cooked meals consisting wholly or 
substantially wholly of meat; croquettes; frankfurters 
[sausages]; preserved, frozen, dried and cooked fru-
its and vegetables; potato crisps in the form of snack 
foods; potato chips; frozen french fries; vegetable 
puree; vegetable extracts for cooking; vegetable jui-
ces for cooking; tomato puree; tomato preserves; ve-
getable-based entrees; frozen prepared meals con-
sisting principally of vegetables; soup pastes; mixes 
for making soup; dips; pickles; marmalade; jellies; 
fruit jellies; compotes; fruit pulp; fruit preserves; 
fruit chips; fruit desserts; fruits, canned; fruit salads; 
prepared fruits; fruit paste; fruit-based snack food; 
fruit and vegetable spreads; milk shakes; olives, 
prepared; olives, preserved; olive paste; vegetables, 
dried; vegetables, cooked; vegetables, canned; soya 
[prepared]; soy-based snack foods; edible oils and 
fats; milkshakes. 
 

30 – Cereal preparations; flour; bread; stuffed buns; 
crackers; pizzas; pizza bases; pizza dough; prepared 
pizza meals; pies; croutons; cereal based snack fo-
ods; snacks made from cereals; cereals prepared for 
consumption by humans; bakery goods; pastries; 
confectionery; cakes; cookies; tarts; frozen yogurt 
pies; tiramisu; chocolate-based fillings for cakes and 
pies; cocoa; chocolate covered cakes; chocolates in 
the form of pralines; confectionery items coated with 
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chocolate; caramels [candy]; flavorings, other than 
essential oils, for cakes; pastry dough; cake powder; 
natural sweeteners; cake mixes; cheesecakes; ice 
cream; frozen yogurt [edible ices]; ice milk [ice 
cream]; ice milk bars; ice cream drinks; ice lollies 
being milk flavoured; cocoa beverages with milk; 
coffee beverages with milk; chocolate spreads; cus-
tards [baked desserts]; cream cakes; mixtures for 
making water ices; sauces for ice cream; ice cream 
substitute; soy-based ice cream substitute; mixes for 
making puddings; puddings; instant dessert pud-
dings; preparations for stiffening whipped cream; 
cream pies; salad dressings containing cream; flavo-
urings for butter; honey; golden syrup; yeast; ba-
king-powder; salt; vinegar; mustard; spices; coffee; 
artificial coffee; tea; sugar; rice; tapioca; sago; ice; 
sauces (condiments); cheese sauces; pasta sauce; pa-
sta; pot pies; cheese balls [snacks]; flavourings for 
cheeses; popcorn; dried pasta; fresh pasta; egg pasta; 
wholemeal pasta; pastry shells; pasta in the form of 
sheets; puff pastry; ready-made dishes containing 
pasta; gravies (condiments); meat gravies; ice cream 
shakes. 
 

35 – The bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, excluding the transport there-
of, namely soap, perfumery, essential oils, cosme-
tics, hair lotions, dentifrices, bleaching preparations 
and other substances for laundry use, cleaning, po-
lishing, scouring and abrasive preparations, instruc-
tional and teaching apparatus and instruments, appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, headphones, computer mice, mou-
se pads, USB flash drives, computer hardware, tablet 
computers, stands adapted for tablet computers, 
hand-held computers, software for tablet computers, 
DVDs, CD-ROMs, blank discs, digital recording 
media, computer game software, video games soft-
ware, computer software, joy sticks, decorative mag-
nets, audiovisual teaching apparatus, downloadable 
electronic publications, eyeglasses, eyeglass cases, 
eyeglass cords, eyeglass frames, spectacle lenses, 
optical apparatus and instruments, cellular phones, 
smartphones, portable telecommunications appara-
tus, telephone earpieces, battery chargers for cellular 
phones, downloadable ring tones for mobile phones, 
cases adapted for cellular phones, cell phone straps, 
bags adapted for laptops, DVD cases, cases adapted 
for cameras, cases adapted for optical articles, coin-
operated mechanisms, protective helmets for sports, 
photographic apparatus and instruments, measuring 
apparatus, electrical weighing apparatus, vehicles, 
apparatus for locomotion by land, air or water, bi-
cycles, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, excluding the 
transport thereof, namely precious metals and their 
alloys, gold jewelry, jewellery, precious stones, ti-
mepieces, chronometric instruments, musical instru-
ments, paper, cardboard, printed matter, bookbin-

ding material, printed photographs, stationery, sta-
tionery cases, diaries, agendas, adhesives [glues] for 
stationery or household purposes, artists' materials, 
paintbrushes, typewriters and office requisites other 
than furniture, instructional and teaching material 
other than apparatus, plastic materials for packaging, 
printing fonts, printing blocks, trading cards, printed 
publications, leather and imitations of leather, bags, 
coin purses, wallets, credit card holders made of le-
ather, keycases, key cases of leather and skins, ruc-
ksacks, haversacks, school satchels, suitcases, bum-
bags, empty cosmetic bags, trunks and travelling 
bags, clothing for pets, umbrellas, parasols, walking 
sticks, furniture, mirrors, picture frames, photograph 
frames, storage boxes, magazine racks, bathroom 
fittings in the nature of furniture, baskets, trays not 
of metal, sculptures of bone, clothes stands, umbrella 
stands, screens [furniture], trolleys [furniture], chairs 
[seats], divans, beds, cots for babies, crib bumpers, 
babies' bouncing chairs, high chairs for babies, in-
fant walkers, baby changing mats, mats for infant 
playpens, chests for toys, baby changing platforms, 
mattresses, cushions, playpens for babies, household 
or kitchen utensils or containers, combs, sponges, 
brushes, articles for cleaning purposes, glassware for 
household purposes, porcelain ware, toilet utensils, 
household or kitchen utensils and containers, ther-
mally insulated containers for food and drink, bas-
kets for domestic use, vases, figurines [statuettes] of 
porcelain, ceramic, earthenware or glass, decorative 
articles of porcelain, enabling customers to conve-
niently view and purchase those goods; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of go-
ods, excluding the transport thereof, namely textile 
goods and substitutes for textile goods, bed linen, 
quilts, bath linen except clothing, towels of textile, 
table linen of textile, table covers, furniture cove-
rings of textile, curtains of textile or plastic, clot-
hing, shoes, headgear for wear, belts, lace and em-
broidery, ribbons and braid, buttons, hooks and eyes, 
brooches, needles, artificial flowers, hair ornaments 
not of precious metal, brooches [clothing accessori-
es], buckles [clothing accessories], games, toys, gy-
mnastic and sporting articles, decorations for Chris-
tmas trees, meat, fish, poultry, game, meat extracts, 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vege-
tables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, arti-
ficial coffee, rice, tapioca, sago, flour, cereal prepa-
rations, bread, pastries, confectionery, ice cream, 
sugar, honey, golden syrup, yeast, baking-powder, 
salt, mustard, vinegar, sauces in the nature of con-
diments, spices, ice, beer, mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic beverages, fruit beverages 
and fruit juices, syrups and other preparations for 
making beverages, enabling customers to convenien-
tly view and purchase those goods; on-line retail and 
wholesale store services featuring soap, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
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bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abra-
sive preparations, instructional and teaching appara-
tus and instruments, apparatus for recording, trans-
mission or reproduction of sound or images, head-
phones, computer mice, mouse pads, USB flash dri-
ves, computer hardware, tablet computers, stands 
adapted for tablet computers, hand-held computers, 
software for tablet computers, DVDs, CD-ROMs, 
blank discs, digital recording media, computer game 
software, video games software, computer software, 
joy sticks, decorative magnets, audiovisual teaching 
apparatus, downloadable electronic publications, 
eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass cords, eyeglass 
frames, spectacle lenses, optical apparatus and ins-
truments, cellular phones, smartphones, portable te-
lecommunications apparatus, telephone earpieces, 
battery chargers for cellular phones, downloadable 
ring tones for mobile phones, cases adapted for ce-
llular phones, cell phone straps, bags adapted for 
laptops, DVD cases, cases adapted for cameras, ca-
ses adapted for optical articles, coin-operated mec-
hanisms, protective helmets for sports, photographic 
apparatus and instruments, measuring apparatus, 
electrical weighing apparatus, vehicles, apparatus for 
locomotion by land, air or water, bicycles; on-line 
retail and wholesale store services featuring precious 
metals and their alloys, gold jewelry, jewellery, pre-
cious stones, timepieces, chronometric instruments, 
musical instruments, paper, cardboard, printed mat-
ter, bookbinding material, printed photographs, sta-
tionery, stationery cases, diaries, agendas, adhesives 
[glues] for stationery or household purposes, artists' 
materials, paintbrushes, typewriters and office requi-
sites other than furniture, instructional and teaching 
material other than apparatus, plastic materials for 
packaging, printing fonts, printing blocks, trading 
cards, printed publications, leather and imitations of 
leather, bags, coin purses, wallets, credit card hol-
ders made of leather, keycases, key cases of leather 
and skins, rucksacks, haversacks, school satchels, 
suitcases, bum-bags, empty cosmetic bags, trunks 
and travelling bags, clothing for pets, umbrellas, pa-
rasols, walking sticks, furniture, mirrors, picture fra-
mes, photograph frames, storage boxes, magazine 
racks, bathroom fittings in the nature of furniture, 
baskets, trays not of metal, sculptures of bone, clot-
hes stands, umbrella stands, screens [furniture], tro-
lleys [furniture], chairs [seats], divans, beds, cots for 
babies, crib bumpers, babies' bouncing chairs, high 
chairs for babies, infant walkers, baby changing 
mats, mats for infant playpens, chests for toys, baby 
changing platforms, mattresses, cushions, playpens 
for babies, household or kitchen utensils or contai-
ners, combs, sponges, brushes, articles for cleaning 
purposes, glassware for household purposes, porce-
lain ware, toilet utensils, household or kitchen uten-
sils and containers, thermally insulated containers 
for food and drink, baskets for domestic use, vases,  

figurines [statuettes] of porcelain, ceramic, earthen-
ware or glass, decorative articles of porcelain; on-
line retail and wholesale store services featuring tex-
tile goods and substitutes for textile goods, bed lin-
en, quilts, bath linen except clothing, towels of tex-
tile, table linen of textile, table covers, furniture 
coverings of textile, curtains of textile or plastic, 
clothing, shoes, headgear for wear, belts, lace and 
embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks and 
eyes, brooches, needles, artificial flowers, hair orna-
ments not of precious metal, brooches [clothing ac-
cessories], buckles [clothing accessories], games, to-
ys, gymnastic and sporting articles, decorations for 
Christmas trees, meat, fish, poultry, game, meat ex-
tracts, preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and 
milk products, edible oils and fats, coffee, tea, co-
coa, artificial coffee, rice, tapioca, sago, flour, cereal 
preparations, bread, pastries, confectionery, ice cre-
am, sugar, honey, golden syrup, yeast, baking-pow-
der, salt, mustard, vinegar, sauces in the nature of 
condiments, spices, ice, beer, mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages, fruit be-
verages and fruit juices, syrups and other prepara-
tions for making beverages; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; business 
merchandising display services; sales promotion for 
others; organization of events, exhibitions, fairs and 
shows for commercial, promotional and advertising 
purposes; advertising, including on-line advertising 
on a computer network; business administration; 
office functions; business management assistance; 
import-export agency services; personnel manage-
ment consultancy; relocation services for businesses; 
secretarial services; book-keeping; rental of vending 
machines; vending machine services; retail or who-
lesale services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies. 
 

41 – Entertainment services; arranging and conduc-
ting of entertainment in the form of films; produ-
cing, distribution and rental of motion pictures, tele-
vision and radio programmes, sound recordings and 
videos; creating animated cartoons; production of 
cartoons; production of entertainment live performa-
nces; showing of cinematographic films; presenta-
tion of recital; television entertainment in the nature 
of live-action, comedy, drama, and/or animated tele-
vision programmes; rental of videotapes; providing 
on-line electronic publications, not downloadable; 
television entertainment; education and entertain-
ment services provided via a global computer net-
work; providing of films available online on the in-
ternet, non-downloadable; provision of non-down-
loadable games on the internet; publication of books, 
magazines and electronic publications on cinema, 
music and video games; information on services re-
lated to games, music and cinema services available 
on-line, not downloadable; booking of rooms for en-
tertainment; provision of entertainment facilities; 
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clowning; holiday camp amusement centre services; 
amusement parks; amusement parks and arcades; 
theme park services; zoological garden services; 
amusement park services; providing waterpark 
services; entertainment services in the nature of an 
amusement park show; organisation of entertain-
ment, sporting, recreational, cultural and artistic 
events; organisation of group recreational activities; 
ticket agency services; ticketing and event booking 
services; booking of seats for shows and booking of 
theatre tickets; booking agency services for cinema 
tickets; entertainment information; providing infor-
mation on entertainment through computer net-
works; providing entertainment events in the form of 
live music shows; rental of amusement machines 
and apparatus; arranging and conducting conferen-
ces, exhibitions and seminars; arranging of contests; 
organization of competitions; theater productions; 
sporting and cultural activities; providing recreation 
facilities; teaching; providing of training; organiza-
tion of training courses; workshops for training pur-
poses; production of training videos; conducting of 
instructional seminars; provision of information re-
lating to training; recreation and training services; 
provision of training facilities; instruction in group 
exercise; provision of instruction relating to nutri-
tion; publishing printed matter and publications; 
publication of books, magazines, almanacs and jour-
nals; providing on-line publications. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98506 A 
(800) 1411521 
(151) 2017 12 26 
(891) 2017 12 26 
(731) Open-Type Joint Stock Company "ROT 

FRONT" 
2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15,  
RU-115184 Moscow, Russian Federation 

(540) 
 

 
 

(591) Dark brown and light brown 
(531) 03.07.21; 25.05.25; 29.01.07 
(511)  
30 – Coffee flavorings; high-protein cereal bars; 
sponge cakes; buns; bread rolls; waffles; malt bis-
cuits; cake frosting [icing]; rice-based snack food; 
cereal-based snack food; fruit jellies [confectionery]; 
confectionery for decorating Christmas trees; cakes; 
pastries; peanut confectionery; almond confectione-
ry; frozen yogurt [confectionery ices]; cocoa; cara-

mels [candy]; sweetmeats [candy]; liquorice [con-
fectionery]; peppermint sweets; coffee; unroasted 
coffee; crackers; macaroons [pastry]; marzipan; ice 
cream; dessert mousses [confectionery]; chocolate 
mousses; muesli; mint for confectionery; cocoa-ba-
sed beverages; coffee-based beverages containing 
milk; coffee-based beverages; chocolate beverages 
with milk; tea-based beverages; chocolate-based be-
verages; stick liquorice [confectionery]; pastilles 
[confectionery]; cookies; petit-beurre biscuits; pies; 
fondants [confectionery]; popcorn; petits fours [ca-
kes]; pralines; gingerbread; cake powder; fruit coulis 
[sauces]; bubble gum [confectionery]; chewing gum; 
confectionery; nougat; chocolate paste; sherbets 
[ices]; rusks; breadcrumbs; sandwiches; tabbouleh; 
tacos; tarts; almond paste; tortillas; halvah; bread; 
unleavened bread; chips [cereal products]; corn fla-
kes; oat flakes; chicory [coffee substitute]; tea; iced 
tea; cheeseburgers [sandwiches]; chocolate. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98523 A 
(800) 1412353 
(151) 2018 04 20 
(891) 2018 04 20 
(731) Liqueur and vodka distillery "OSHA", LLC 

Pridorozhnaya street, 1, Rakitinka village,  
RU-644105 Omsk region, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
32 – Beer. 
 

33 – Alcoholic beverages, except beer. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98539 A 
(800) 1363826 
(151) 2017 01 24 
(891) 2018 06 12 
(731) SS IP HOLDINGS, LLC 

1200 AVE H E, ARLINGTON TX 76011,  
USA 

(540) 

Social Smoke 
(591) Black, white  
(526) smoke 
(511)  
34 – Tobacco pipes; hookah pipes; tobacco; charcoal 
for use with hookah pipes; and accessories related to 
tobacco and hookah pipes, namely, replacement 
stems, hookah hoses, hookah bases, tobacco bowls, 
charcoal tongs, plastic hose tips, hookah foil, wind 
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covers, charcoal screens, charcoal holders and clea-
ning kits, namely, tools specially adapted for clea-
ning tobacco and hookah pipes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98627 A 
(800) 1413545 
(151) 2018 05 18 
(891) 2018 05 18 
(731) Greiner MULTIfoam GmbH 

Greinerstraße 70, A-4550 Kremsmünster,  
Austria 

(540)  

acousticbase 
(591) Black, white  
(511)  
17 – Semi-processed plastics; rubber/plastic compo-
site materials; rubber/plastic/cork composite mate-
rials; gum/plastic composite materials; gum/plas-
tic/cork composite materials; semi-worked plastic 
substances; filtering materials (semi-processed mate-
rials or foams of plastic); insulating preparations of 
plastic; foam for use in sound insulation. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98706 A 
(800) 1414400 
(151) 2018 04 19 
(891) 2018 04 19 
(731) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 

CH-1800 Vevey, Switzerland 
(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
30 – Chocolate, chocolate products, chocolate paste, 
chocolate spread, chocolate-based preparations and 
beverages; confectionery, sugar confectionery, can-
dy; sugar confectionery, including fruit jellies; mar-
shmallows; biscuits, cakes, cookies, wafers, cara-
mels. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98733 A 
(800) 1414960 
(151) 2018 05 17 
(891) 2018 05 17 
(731) Hagleitner Hygiene International GmbH 

Lunastraße 5, A-5751 Maishofen, Austria 
(540)  

HAGI 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Cosmetics; perfumery; cosmetic preparations; 
hand and body creams; essential oils; scented oils; 
washing preparations; cleaning preparations; bleac-

hing preparations; furbishing preparations; degrea-
sing preparations; dishwashing preparations; shining 
preparations (polish); soaps; abrasive preparations; 
abrasive soaps; soaps containing particles for mecha-
nical cleaning; hand soaps; liquid soaps and foam 
soaps; bath foam; shower gels; fabric softener for 
laundry; bleaching preparations for laundry; room 
fragrances; room fragrance preparations; scale-re-
moving preparations for household purposes, in par-
ticular for descaling dishwashing, glass washing and 
coffee machines. 
 

5 – Disinfectants, in particular for hygienic purpo-
ses; fungicides; herbicides. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98811 A 
(800) 1415434 
(151) 2018 05 25 
(891) 2018 05 25 
(731) Compagnie des Montres Longines, Francillon  

S.A. (Longines Watch Co., Francillon Ltd.) 
CH-2610 Saint-Imier, Switzerland 

(540)  

ELEGANT FRIDAY 
(591) Black, 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, name-
ly rings, earrings, cuff links, bracelets, charms, bro-
oches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, jewelry 
caskets (cases), cases; precious stones, semi-preci-
ous stones; timepieces and chronometric instrments, 
namely chronometers, chronographs, clocks, watc-
hes, bracelets, wall clocks, alarm clocks as well as 
parts and accessories for the aforesaid goods, namely 
hands, anchors, pendulums, barrels, watch cases, 
watch bracelets, watch dials, clockworks, watch 
chains, movements for timepieces, watch springs, 
watch glasses, presentation cases for timepieces, 
cases for timepieces. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98814 A 
(800) 1415444 
(151) 2018 05 23 
(891) 2018 05 23 
(731) VEJA FAIR TRADE SARL 

13 rue de la Cerisaie, F-75004 PARIS, France 
(540) 
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(591) Black, white  
(531) 26.05.01; 26.05.18; 26.05.24; 27.05.10;  

27.05.24 
(511)  
25 – Clothing; Footwear; Underwear; Belts (clot-
hing). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98816 A 
(800) 1415451 
(151) 2018 06 01 
(891) 2018 06 01 
(731) NOVARTIS AG 

CH-4002 Basel, Switzerland 
(540) 

FINESSE SHARKSKIN 
(591) Black, white  
(511)  
10 – Surgical apparatus and instruments for ophthal-
mic surgery. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98820 A 
(800) 1415554 
(151) 2018 04 24 
(891) 2018 04 24 
(731) JIANGSU OPPEAL DAILY COSMETICS  

CORP., LTD. 
BaoNv Village, Yangshou Town, Hanjiang 
District, Yangzhou City, Jiangsu Province, 
China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – Soap; cleansing shampoo; cleansing milk for toi-
let purpose; toilet soap; hair conditioners; bath foam; 
bath salts; cotton sticks for cosmetic purposes; after-
shave lotions; toothpaste; shampoos; facial cleanser; 
laundry preparations; washing powder; dishwashing 
liquid; cosmetics; perfumes; cosmetic preparations 
for skin care; deodorants for human beings or for 
animals; hair spray; talcum powder; mouthwashes, 
not for medical purposes; sunscreen preparations; 
wash hands paste; lavender essential oil; aroma 
essential oil; rose essential oil for cosmetic purpose; 
beauty mask; moisture lotion; sunscreen lotion; anti-
perspirant for personal use; hand cream; sunscreen 
preparations for cosmetic use; toner for cosmetic 
use; atomizing skin care products; smoothing toner; 
pomade; after-sun body lotion; body lotion; styling-
gel. 
 

21 – Soap boxes; soap dispensers; dustbins; shoe 
horns; combs; nail brushes; toothbrushes; tooth-
picks; floss for dental purposes; perfume vaporizers. 
__________________________________________ 

(260) AM 2019 98823 A 
(800) 1415616 
(151) 2018 04 03 
(891) 2018 04 03 
(731) IGOR BERCE 

Mesarska cesta 40, SI-1000 Ljubljana,  
Slovenia 

(540) 

 
(591) Blue, orange and grey 
(531) 26.11.05; 26.11.08; 27.05.10; 29.01.13 
(511)  
6 – Pipework of metal; tubbing of metal; steel buil-
dings; vats of metal; containers of metal [storage, 
transport]; containers of metal for compressed gas or 
liquid air; containers of metal for storing acids; ores 
of metal; floors of metal; cask stands of metal; flan-
ges of metal [collars]; collars of metal for fastening 
pipes; manifolds of metal for pipelines; branching 
pipes of metal; tanks of metal/reservoirs of metal; 
containers of metal for liquid fuel; silos of metal; 
casks of metal; barrels of metal; junctions of metal 
for pipes; wall linings of metal for building; nozzles 
of metal; floor tiles of metal; penstock pipes of 
metal; valves of metal, other than parts of machines; 
water-pipes of metal; buildings of metal; wall clad-
dings of metal for building; iron ores. 
 

7 – Centrifugal pumps; centrifugal mills; centrifugal 
machines/centrifuges [machines]; cleaning applian-
ces utilizing steam; pumps [machines]; compressed 
air pumps; beer pumps; shredders [machines] for in-
dustrial use; elevating apparatus; ejectors; expansion 
tanks [parts of machines]; elevators [lifts]; filters 
[parts of machines or engines]; filter presses; con-
densing installations; steam condensers [parts of ma-
chines]; air condensers; boiler tubes [parts of ma-
chines]; control mechanisms for machines, engines 
or motors; clack valves [parts of machines]; pump 
diaphragms; mixing machines; mixers [machines]; 
agitators; tables for machines; dairy machines; mills 
[machines]; lifting apparatus; filtering machines; de-
greasers [machines]; aerocondensers; dust removing 
installations for cleaning purposes; anti-pollution 
devices for motors and engines; sifting installations; 
machines for the production of mineral water; sewa-
ge pulverizers/sewage pulverisers; brewing machi-
nes; hangers [parts of machines]; housings [parts of 
machines]; tools [parts of machines]; packing machi-
nes; taps [parts of machines, engines or motors]; 
pneumatic tube conveyors/tube conveyors, pneuma-
tic; pneumatic hammers; feeders [parts of machines]; 
cowlings [parts of machines]/guards [parts of machi-
nes]/hoods [parts of machines]; filling machines; 
washing apparatus; high pressure washers; transmi-
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ssions, other than for land vehicles; heat exchangers 
[parts of machines]; pulverisers [machines]/atomi-
sers [machines]/spraying machines; pressure redu-
cers [parts of machines]; robots [machines]; sieves 
[machines or parts of machines]; joints [parts of en-
gines]/sealing joints [parts of engines]; presses [ma-
chines for industrial purposes]; waste compacting 
machines/trash compacting machines; butter machi-
nes; rinsing machines; sizing machines; peeling ma-
chines; wrapping machines; bottle filling machines; 
swaging machines; apparatus for aerating water; ap-
paratus for aerating beverages; machines for the tex-
tile industry; metal drawing machines; pressure val-
ves [parts of machines]; hoists; transmissions for 
machines; pneumatic transporters; vacuum pumps 
[machines]; cylinders for machines; welding machi-
nes, electric; valves [parts of machines]; cartridges 
for filtering machines; hydraulic turbines; springs 
[parts of machines]. 
 

14 – Precious stones; platinum [metal]; semi-precio-
us stones; silver, unwrought or beaten; ingots of 
precious metals; gold, unwrought or beaten; alloys 
of precious metal; precious metals, unwrought or 
semi-wrought. 
 

36 – Factoring; financial analysis; capital invest-
ment; financing services; financial consultancy; fi-
nancial management; credit bureau services; hire-
purchase financing/lease-purchase financing; securi-
ties brokerage; loans [financing]. 
 

37 – Building construction supervision; factory con-
struction; electric appliance installation and repair; 
machinery installation, maintenance and repair; ins-
tallation, maintenance and repair of computer hard-
ware; rebuilding machines that have been worn or 
partially destroyed; pump repair; mining extraction; 
drilling of deep oil or gas wells. 
 

40 – Abrasion; millworking; metal tempering; laser 
scribing; soldering; stripping finishes; metal treating; 
production of energy; grinding. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98858 A 
(800) 1416172 
(151) 2017 12 27 
(891) 2017 12 27 
(731) NIO CO., LTD. 

Suite 115, 569 Anchi Road, Anting Town,  
Jiading District, 201805 Shanghai, China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(511)  
9 – Computer programs [downloadable software]; 
navigation apparatus for vehicles [on-board compu-
ters]; network communication equipment; batteries, 
electric, for vehicles; chargers for electric batteries; 

dashboard cameras; milage recorders for vehicles; 
portable media players; interactive touch screen ter-
minals; theft prevention installations, electric; com-
puter software for processing digital images; compu-
ter software for processing digital music files; digital 
music downloadable from the Internet; computer 
operating programs; digital signal processor; digital 
voice signal processors; simulators for the steering 
and control of vehicles; GPS navigation devices; el-
ectronic navigational instruments; remote control 
apparatus; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; electronic key fobs being remote 
control apparatus; remote telemetry equipment; elec-
tronic control unit for automobile; vehicle radios; 
steering apparatus, automatic, for vehicles; automa-
tic indicators of low pressure in vehicle tyres; com-
puterized vehicle engine analyzer; digital signage 
display panels; car audio equipment; car audio spea-
kers; car televisions; secure code card for identity 
authentication; facial recognition equipment; electro-
nic animal identification apparatus; humanoid robot 
with artificial intelligence; smartwatches; smartgla-
sses. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98859 A 
(800) 1416183 
(151) 2018 02 16 
(891) 2018 02 16 
(731) APPLE INC. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 05.07.13; 05.07.23; 27.05.17; 27.05.23 
(526) Tv. 
(511) 
28 – Video game consoles; controllers for game con-
soles; video output game machines for use with te-
levisions; apparatus for electronic games adapted for 
use with an external display screen or monitor. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98860 A 
(800) 1416204 
(151) 2018 05 01 
(891) 2018 05 01 
(731) QINGDAO NEW KETER TYRE CO., 

LIMITED 
5393, Floor 5, Section 5, Shanghai Road  
34#, Qingdao Free Trade Zone, China 
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(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 01.01.01; 01.01.03; 01.01.10; 06.01.02;  

06.01.04; 24.03.01; 24.03.07; 24.03.09;  
26.01.21; 27.01.12 

(511)  
12 – Casings for pneumatic tires [tyres]; tires for 
vehicle wheels; inner tubes for pneumatic tires [ty-
res]; solid tires for vehicle wheels; automobile tires 
[tyres]; treads for retreading tires [tyres]; vehicle 
wheels; hubs for vehicle wheels; non-skid devices 
for vehicle tires [tyres]; rims for vehicle wheels. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98861 A 
(800) 1416209 
(151) 2018 04 03 
(891) 2018 04 03 
(731) UAB "MV GROUP ASSET  

MANAGEMENT" 
J. Jasinskio g. 16F, LT-03163 Vilnius,  
Lithuania 

(540) 

 
 

(591) Black, white, grey, dark grey and light grey 
(531) 02.01.08; 05.13.25; 25.01.15 
(511)  
33 – Alcoholic beverages, except beer; wine; bran-
dy; spirits (beverages). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98862 A 
(800) 1416223 
(151) 2018 05 18 
(891) 2018 05 18 
(731) E. REMY MARTIN & C° 

20 rue de la Société Vinicole, F-16100  
COGNAC, France 

(540) 

 
(591) Black, gold, red, blue, white 
(531) 03.01.02; 19.07.01; 19.07.10; 25.01.15;  

27.05.10; 29.01.13 
(526) "VSOP", "FRENCH BRANDY FRANCAIS 
(511) 
33 – Brandy of French origin or made in France. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98863 A 
(800) 1416239 
(151) 2018 04 25 
(891) 2018 04 25 
(731) APRIL INTERNATIONAL ENTERPRISE  

PTE. LTD. 
80 Raffles Place, UOB Plaza 1, Singapore  
048624, Singapore 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
16 – Paper, cardboard and stationery including prin-
ting paper, writing and drawing paper, typewriting 
paper, white paper board, postcard paper, tissue pa-
per, copying tissue paper, paper for facsimile use, 
letter paper, loose leaf paper, notebook, sketchbook, 
exercise book, writing pad, carbonless copying pa-
per; adhesive-backed note pad, paper file, stickers, 
envelopes, account book, ruled paper, pocket book, 
memo paper; wrapping and packaging paper and 
materials; tissues. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98864 A 
(800) 1416247 
(151) 2018 05 18 
(891) 2018 05 18 
(731) ZUFFA, LLC 

6650 South Torrey Pines, Las Vegas  
NV 89118, USA 
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(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 09.03.17; 25.01.25; 27.05.09; 27.05.10 
(554) Three-dimensional 
(526) CHAMPIONSHIP 
(511)  
25 – Belts; championship belts; championship trop-
hy belts. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98865 A 
(800) 1416309 
(151) 2018 03 20 
(891) 2018 03 20 
(731) LOMOND TRADING LIMITED 

12-14 Finch Road, Douglas IM1 2SA, Isle of  
Man, Isle of Man 

(540) 
 

 
 

(591) Red, white,  dark green 
(531) 26.03.01; 26.03.05; 26.03.18; 27.05.01;  

29.01.13 
(511)  
2 – Printing ink; ink cartridges (filled) for ink jet 
printers, copying machines, facsimile machines, sca-
nners; printing toner; toner cartridges (filled) for la-
ser beam printers, copying machines, facsimile ma-
chines, scanners; cartridges (filled) for printers, copi-
ers, facsimile machines and scanners; ink cartridges 
(filled) and toner cartridges (filled); paints, being 
water colours. 
 

16 – Stationery; office requisites; pens; pen cases; 
pencils; pencil holders; pencil sharpeners; protrac-
tors for use as drawing instruments; rulers; book-
markers; marking devices; stationery storage items 
not included in other classes; diaries and journals; 
exercise books; notebooks; address books; jotters; 
sketch pads; printed matter; printed publications; 
magazines and periodicals; photographs; calendars; 
post cards; greeting cards; gift wrap; wrapping pa-
per; greetings cards; posters; planners; pads of pa-
per; writing paper; paper, card, cardboard and arti-
cles made from these materials, not included in other 
classes; files; loose-leaf binders; ring binders; fol-
ders; personal organisers; adhesive and adhesive dis-
pensers; paper weights; paperclips; erases and era-
sing products; artists' materials; drawing boards; ea-
sels for painters; pallets for painters; paint boxes; 
drawing brushes; crayons; pastels (crayons); felt tip 
pens; pens for drawing; water colour, being children 
paint boxes; modelling materials not included in ot-

her classes; instructional and teaching materials; pla-
stic materials for packaging (not included in other 
classes); printers' type; printing blocks; ink pads and 
ink ribbon cartridges; fonts; font cartridges being 
carriers for composing, printing and setting type 
fonts. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98866 A 
(800) 1416314 
(151) 2018 03 23 
(891) 2018 03 23 
(731) PASTIFICIO ANTONIO PALLANTE S.r.l. 

Strada Statale, 87 – Km. 22,200, I-81020  
CAPODRISE (CE), Italy 

(540) 

 
(591) White, blue, red and yellow 
(531) 05.07.02; 07.01.01; 07.01.25; 26.01.18;  

26.01.24; 27.05.24; 29.01.13 
(511)  
30 – Pasta; tomato sauce. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98867 A 
(800) 1416329 
(151) 2018 04 27 
(891) 2018 04 27 
(731) ATA EXPRESS ELEKTRONİK İLETİŞİM  

TANITIM PAZARLAMA DAĞITIM  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad., Atakule No:109 
Kat: 15 A, Blok Beşiktaş, İstanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Dark blue, pink, white 
(531) 26.01.18; 26.13.01; 29.01.13 
(511)  
35 – The bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, chemicals used in industry, 
science, photography, agriculture, horticulture and 
forestry, manures and soils, unprocessed artificial 
resins and unprocessed plastics, fire extinguishing 
compositions, adhesives not for medical, household 
and stationery purposes, paints, varnishes, lacquers, 
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preservatives against rust, preservatives against dete-
rioration of wood, thinners and binders for paints, 
pigments, preservatives for metals, shoe dyes, prin-
ting dyes and ink, toners (including filled toner cartr-
idges), colorants for food, pharmaceuticals and beve-
rages, raw natural resins, metals in foil and powder 
form for painters, decorators, printers and artists, 
bleaching and cleaning preparations, detergents ot-
her than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes, laundry bleach, fabric softeners 
for laundry use, stain removers, dishwasher deter-
gents, perfumery, cosmetics, fragrances, deodorants 
for personal use and animals, soaps, dental care pre-
parations, dentifrices, denture polishes, tooth white-
ning preparations, mouthwashes, not for medical 
purposes, abrasive preparations, emery cloth, sand-
paper, pumice stone, abrasive pastes, polishing pre-
parations for leather, vinyl, metal and wood, polishes 
and creams for leather, vinyl, metal and wood, wax 
for polishing, industrial oils and greases, cutting flu-
ids, dust absorbing, wetting and binding compositi-
ons, solid fuels, coal, firewood, liquid and gas fuels, 
petrol, diesel oil, liquified petroleum gas, natural 
gas, fuel oil and their non-chemical additives, cand-
les, wicks, semi-finished wax, wax and paraffin for 
lighting purposes, pharmaceutical and veterinary 
preparations for medical purposes, chemical prepara-
tions for medical and veterinary purposes, chemical 
reagents for pharmaceutical and veterinary purposes, 
dietary supplements for pharmaceutical and veteri-
nary purposes, dietary supplements, nutritional supp-
lements, medical preparations for slimming purpo-
ses, food for babies, herbs and herbal beverages 
adapted for medicinal 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 dre-
ssings, diapers, including those made of paper and 
textiles, preparations for destroying vermin, fungici-
des, herbicides, deodorants, other than for human 
beings or for animals, air deodorising preparations, 
disinfectants, antiseptics, detergents for medical pur-
poses, ores of non-precious metal, common metals 
and their alloys and semi-finished products made of 
these materials, goods and materials of common me-
tal used for storage, wrapping, packaging and shel-
tering purposes, containers of metal (storage, trans-
port), buildings of metal, frames of metal for buil-
ding, poles of metal for building, metal boxes, pac-
kaging containers of metal, aluminium foil, fences 
made of metal, guard barriers of metal, metal tubes, 
storage containers of metal, metal containers for the 
transportation of goods, ladders of metal, goods of 
common metal for filtering and sifting purposes, 
doors, windows, shutters, jalousies and their cases 
and fittings of metal, non-electric cables and wires 
of metal, ironmongery, small hardware of metal, 
ventilation ducts, vents, vent covers, pipes, chimney  

caps, manhole covers, grilles of metal for ventilati-
on, heating, sewage, telephone, underground electri-
city and air conditioning installations, metal panels 
or boards (non-luminous and non-mechanical) used 
for signalling, route showing, publicity purposes, 
signboards of metal, advertisement columns of me-
tal, signaling panels of metal, non-luminous and 
non-mechanical traffic signs of metal, pipes of metal 
for transportation of liquids and gas, drilling pipes of 
metal and their metal fittings, valves of metal, coup-
lings of metal for pipes, elbows of metal for pipes, 
clips of metal for pipes, connectors of metal for 
pipes, safes (strong boxes) of metal, metal railway 
materials, metal rails, metal railway ties, railway 
switches, bollards of metal, floating docks of metal, 
mooring buoys of metal, anchors, metal moulds for 
casting, other than machine parts, works of art made 
of common metals or their alloys, metal closures, 
bottle caps of metal, metal poles, metal pallets and 
metal ropes for lifting, loading and transportation 
purposes, metal hangers, ties, straps, tapes and bands 
used for load-lifting and load-carrying, wheel chocks 
made primarily of metal, machines, machine tools 
and industrial robots for processing and shaping wo-
od, metals, glass, plastics and minerals, 3D printers, 
construction machines and robotic mechanisms (ma-
chines) for use in construction, bulldozers, diggers 
(machines), excavators, road construction and road 
paving machines, drilling machines, rock drilling 
machines, road sweeping machines, lifting, loading 
and transmission machines and robotic mechanisms 
(machines) for lifting, loading and transmission pur-
poses, elevators escalators and cranes, machines and 
robotic mechanisms (machines) for use in agricultu-
re and animal breeding, machines and robotic me-
chanisms (machines) for processing cereals, fruits, 
vegetables and food, engines and motors, other than 
for land vehicles, parts and fittings therefor, hydrau-
lic and pneumatic controls for engines and motors, 
brakes other than for vehicles, brake linings for 
engines, crankshafts, gearboxes, other than for land 
vehicles, gearboxes, cylinders for engines, pistons 
for engines, turbines, not for land vehicles, filters for 
engines and motors, oil, air and fuel filters for land 
vehicle engines, exhausts for land vehicle engines, 
exhaust manifolds for land vehicle engines, engine 
cylinders for land vehicles, engine cylinder heads for 
land vehicles, pistons for land vehicle engines, car-
buretors for land vehicles, fuel conversion apparatus 
for land vehicle engines, injectors for land vehicle 
engines, fuel economises for land vehicle engines, 
pumps for land vehicle engines, valves for land ve-
hicle engines, starter motors for land vehicles, dyna-
mos for land vehicle engines, sparking plugs for land 
vehicle engines, bearings (parts of machines), roller 
or ball bearings, machines for mounting and detac-
hing tires, alternators, current generators, electric ge-
nerators, current generators operated with solar ener-
gy, painting machines, automatic spray guns for 
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paint, electric, hydraulic and pneumatic punching 
machines and guns, electric adhesive tape dispensers 
(machines), electric guns for compressed gas or liqu-
id spraying machines, electric hand drills, electric 
hand saws, electric jigsaw machines, spiral machi-
nes, compressed air machines, compressors (machi-
nes), vehicle washing installations, robotic mecha-
nisms (machines) with the abovementioned func-
tions, electric and gas-operated welding apparatus, 
electric arc welding apparatus, electric soldering ap-
paratus, electric arc cutting apparatus, electrodes for 
welding machines, industrial robots (machines) with 
the abovementioned functions, printing machines, 
packaging machines, filling, plugging and sealing 
machines, labellers (machines), sorting machines, 
industrial robots (machines) with the abovementio-
ned functions, electric packing machines for plug-
ging and sealing of plastics, machines for textile pro-
cessing, sewing machines, industrial robots (machi-
nes) with the abovementioned functions, pumps ot-
her than parts of machines or engines, fuel dispen-
sing pumps for service stations, self-regulating fuel 
pumps, electric kitchen machines for chopping, grin-
ding, crushing, mixing and mincing foodstuff, was-
hing machines, laundry washing machines, dishwas-
hers, spin driers (not heated), electric cleaning ma-
chines for cleaning floors, carpets or floorings, va-
cuum cleaners and parts thereof, automatic vending 
machines, galvanizing and electroplating machines, 
electric door openers and closers, joints (parts of 
engines), forks, spoons, knives and non-electric cu-
tters, slicers, peelers for kitchen use, including those 
made of precious metals, side arms and blades 
(weapons), tools and apparatus for personal beauty 
care use, tools and apparatus for shaving, epilation, 
manicure and pedicure, electric hand implements for 
straightening and curling hair, scissors, hand-opera-
ted [non-electric] hand tools for the repair of machi-
nes, apparatus and vehicles and for use in cons-
truction, agriculture, horticultural and forestry, none 
of them being power tools, electric or non-electric 
irons, steam irons, measurement apparatus and equ-
ipment including those for scientific, nautical, tho-
pographic, meteorologic, industrial and laboratory 
purposes, thermometers, not for medical purposes, 
barometers, ammeters, voltmeters, hygrometers, tes-
ting apparatus not for medical purposes, telescopes, 
periscopes, directional compasses, speed indicators, 
laboratory apparatus, microscopes, magnifying glas-
ses, stills, ovens and furnaces for laboratory experi-
ments, apparatus for recording, transmission or rep-
roduction of sound or images, cameras, photographic 
cameras, television apparatus, video recorders, CD 
and DVD players and recorders, MP3 players, 
computers, desktop computers, tablet computers, 
microphones, loudspeakers, earphones, telecommu-
nications apparatus, apparatus for the reproduction 
of sound or images, computer peripheral devices, 
cell phones, covers for cell phones, telephone appa-

ratus, computer printers, scanners [data processing 
equipment], photocopiers, magnetic and optic data 
carriers and computer software and programmes 
recorded thereto, downloadable and recordable el-
ectronic publications, encoded magnetic and optic 
cards, antennas, satellite antennas, amplifiers for an-
tennas, parts of the aforementioned goods, ticket dis-
pensers, automatic teller machines (ATM), electro-
nic components used in the electronic parts of ma-
chines and apparatus, semi-conductors, electronic 
circuits, integrated circuits, chips [integrated cir-
cuits], diodes, transistors [electronic], magnetic 
heads for electronic apparatus, electronic locks, pho-
tocells, remote control apparatus for opening and 
closing doors, optical sensors, counters and quantity 
indicators for measuring the quantity of consump-
tion, 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, transforming, accumulating or cont-
rolling electricity, electric plugs, junction boxes [el-
ectricity], electric switches, circuit breakers, fuses, 
lighting ballasts, battery starter cables, electrical cir-
cuit boards, electric resistances, electric sockets, 
transformers [electricity], electrical adapters, battery 
chargers, electric door bells, electric and electronic 
cables, batteries, electric 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 nozz-
les, radar apparatus, sonars, night vision apparatus 
and instruments, decorative magnets, metronomes, 
lighting installations, lights for vehicles and interior-
exterior spaces, heating installations using solid, 
liquid or gas fuels or electricity, central heating boi-
lers, boilers for heating installations, radiators [hea-
ting], heat exchangers, not parts of machines, stoves, 
kitchen stoves, solar thermal collectors [heating], 
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 installations 
and freezers, electric and gas-powered devices, ins-
tallations and apparatus for cooking, drying and 
boiling, cookers, electric cooking pots, electric water 
heaters, barbecues, electric laundry driers, hair dri-
ers, hand drying apparatus, sanitary installations, 
taps [faucets], shower installations, toilets [water-
closets], shower and bathing cubicles, bath tubs, 
toilet seats, sinks, wash-hand basins [parts of sanita-
ry installations], water softening apparatus, water 
purification apparatus, water purification installa-
tions, waste water purification installations, electric 
bed warmers and electric blankets, not for medical 
use, electric pillow warmers, electric or non-electric 
footwarmers, hot water bottles, filters for aquariums 
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and aquarium filtration apparatus, industrial type 
installations for cooking, drying and cooling purpo-
ses, pasteurizers and sterilizers, motor land vehicles, 
motorcycles, mopeds, engines and motors for land 
vehicles, clutches for land vehicles, transmissions, 
transmission belts and transmission chains for land 
vehicles, gearing for land vehicles, brakes, brake 
discs and brake linings for land vehicles, vehicle 
chassis, automobile bonnets, vehicle suspension 
springs, shock absorbers for automobiles, gearboxes 
for land vehicles, steering wheels for vehicles, rims 
for vehicle wheels, bicycles and their bodies, hand-
lebars and mudguards for bicycles, vehicle bodies, 
tipping bodies for trucks, trailers for tractors, frigo-
rific bodies for land vehicles, trailer hitches for ve-
hicles, vehicle seats, head- rests for vehicle seats, sa-
fety seats for children, for vehicles, seat covers for 
vehicles, vehicle covers (shaped), sun-blinds adapted 
for vehicles, direction signals and arms for direction 
signals for vehicles, windscreen wipers and wiper 
arms for vehicles, inner and outer tires for vehicle 
wheels, tubeless tires, tire-fixing sets comprised of 
tire patches and tire valves for vehicles, windows for 
vehicles, safety windows for vehicles, rearview mir-
rors and wing mirrors for vehicles, anti-skid chains 
for vehicles, luggage carriers for vehicles, bicycle 
and ski carriers for cars, saddles for bicycles or mo-
torcycles, air pumps for vehicles, for inflating tires, 
anti-theft alarms for vehicles, horns for vehicles, 
safety belts for vehicle seats, air bags (safety devices 
for automobiles), baby carriages, wheelchairs, push-
chairs, wheelbarrows, shopping carts, single or mul-
ti-wheeled wheelbarrows, shopping trolleys, grocery 
carts, handling carts, rail vehicles, locomotives, tra-
ins, trams, waggons, cable cars, chairlifts, vehicles 
for locomotion by water and their parts, other than 
their motors and engines, vehicles for locomotion by 
air and their parts, other than their motors and en-
gines, firearms, air pistols (weapons), spring-loaded 
firearms, adapted cases and shoulder straps therefor, 
heavy weapons, mortars and rockets, fireworks, 
sprays for personal defence purposes, jewellery, imi-
tation jewellery, gold, precious stones and jewellery 
made thereof, cufflinks, tie pins, statuettes and figu-
rines of precious metal, clocks, watches and chrono-
metrical instruments, chronometers and their parts, 
watch straps, musical instruments and cases for 
musical instruments, paper and cardboard, paper and 
cardboard for packaging and wrapping purposes, 
cardboard boxes, paper towels, toilet paper, paper 
napkins, plastic materials for packaging and wrap-
ping purposes, printing blocks and types, book-
binding material, printed publications, printed ma-
tter, books, magazines, newspapers, bill books, 
printed dispatch notes, printed vouchers, calendars, 
posters, photographs [printed], paintings, stickers 
[stationery], postage stamps, stationery, office statio-
nery, instructional and teaching material [except fur-
niture and apparatus], writing and drawing imple-

ments, artists' materials, paper products for statio-
nery purposes, adhesives for stationery purposes, 
pens, pencils, erasers, adhesive tapes for stationery 
purposes, cardboard cartons [artists materials], wri-
ting paper, copying paper, paper rolls for cash regis-
ters, drawing materials, chalkboards, painting pen-
cils, watercolors [paintings], office requisites, paint 
rollers and paintbrushes for painting, rosaries, rub-
ber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and semi-fi-
nished synthetic goods made from these materials in 
the form of powder, bars, panels and foils insulation, 
stopping and sealing materials, insulation paints, 
insulation fabrics, insulating tape and band, insula-
tion covers for industrial machinery, joint sealant 
compounds for joints, gaskets, O-rings for sealing 
purposes, flexible pipes made from rubber and plas-
tic, hoses made of plastic and rubber, including those 
used for vehicles, junctions for pipes of plastic and 
rubber, pipe jackets of plastic and rubber, hoses of 
textile material, junctions for pipes, not of metal, pi-
pe jackets, not of metal, connecting hose for vehicle 
radiators, unworked or semi-worked leather and 
animal skins, imitations of leather, stout leather, leat-
her used for linings, goods made of leather, imitati-
ons of leather or other materials, designed for car-
rying items, bags, wallets, boxes and trunks made of 
leather or stout leather, keycases, trunks [luggage], 
suitcases, umbrellas, parasols, sun umbrellas, wal-
king sticks, whips, harness, saddlery, stirrups, straps 
of leather (saddlery), sand, gravel, crushed stone, as-
phalt, bitumen, cement, gypsum, plaster, concrete, 
marble blocks for construction, building materials 
(as finished products) made of concrete, gypsum, 
clay, potters' clay, stone, marble, wood, plastics and 
synthetic materials for building, construction, road 
construction purposes, non-metallic buildings, non-
metallic building materials, poles not of metal for 
power lines, barriers not of metal, natural and synt-
hetic coatings in the form of panels and sheets, being 
building materials, bitumen cardboard coatings for 
roofing, bitumen coating for roofing, doors and win-
dows of wood and synthetic materials, traffic signs 
not of metal, non-luminous and non-mechanical, for 
roads, monuments and statuettes of stone, concrete 
and marble, building glass, prefabricated swimming 
pools not of metal (structures), aquarium sand, furni-
ture, made of any kind of material, mattresses, pil-
lows, air mattresses and cushions, not for medical 
purposes, sleeping bags for camping, water beds, not 
for medical purposes, mirrors, beehives, artificial 
honeycombs and sections of wood for honeycombs, 
bouncing chairs for babies, playpens for babies, 
cradles, infant walkers, display boards, frames for 
pictures and paintings, identification plates, identi-
fication tags, nameplates, identification labels made 
of wood or synthetic materials, packaging containers 
of wood or plastics, casks for use in transportation or 
storage, barrels, storage drums, tanks, boxes, storage 
containers, transportation containers, chests, loading 
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pallets and closures for the aforementioned goods, of 
wood or plastics, small hardware goods of wood or 
synthetic materials furniture fittings, of wood or 
synthetic materials, opening and closing mechanisms 
of wood or synthetic materials, ornaments and deco-
rative goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum, beeswax, plastic or plaster, na-
mely figurines, holiday ornaments for walls and 
sculptures, all made of wood, cork, reed, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mot-
her-of-pearl, meerschaum, beeswax, plastic or plas-
ter, baskets, fishing baskets, kennels, nesting boxes 
and beds for household pets, portable ladders and 
mobile boarding stairs of wood or synthetic mate-
rials, bamboo curtains, roller indoor blinds [for inte-
riors], slatted indoor blinds, trip curtains, bead cur-
tains for decoration, curtain hooks, curtain rings, 
curtain tie-backs, curtain rods, non-metal wheel 
chocks, hand-operated non-electric cleaning instru-
ments and appliances, brushes, other than paintbrus-
hes, steel chips for cleaning, sponges for cleaning, 
steel wool for cleaning, cloths of textile for cleaning, 
gloves for dishwashing, non-electric polishing ma-
chines for household purposes, brooms for carpets, 
mops, toothbrushes, electric toothbrushes, dental 
floss, shaving brushes, hair brushes, combs, non-
electric household or kitchen utensils, [other than 
forks, knives, spoons], services [dishes], pots and 
pans, bottle openers, flower pots, drinking straws, 
non-electric cooking utensils, ironing boards and 
shaped covers therefor, drying racks for washing, 
clothes drying hangers, cages for household pets, 
indoor aquariums, vivariums and indoor terrariums 
for animals and plant cultivation, ornaments and 
decorative goods of glass, porcelain, earthenware or 
clay, namely statues, figurines and vases, all made of 
glass, porcelain, earthenware or clay, mouse traps, 
insect traps, electric devices for attracting and killing 
flies and insects, fly catchers, fly swatters, perfume 
burners, perfume sprayers, perfume vaporizers, elec-
tric or non-electric make-up removing appliances, 
powder puffs, toilet cases, nozzles for sprinkler hose, 
nozzles for watering cans, watering devices, garden 
watering cans, unworked or semi-worked glass, ex-
cept building glass, mosaics of glass and powdered 
glass for decoration, except for building, glass wool 
other than for insulation or textile use, ropes, strings, 
rope ladders, hammocks, fishing nets, tents, aw-
nings, tarpaulins, sails, vehicle covers, not fitted, 
bags of textile, for packaging, padding and stuffing 
materials, except of rubber and plastics, including 
those of wool and cotton, textile fibers, raw spun 
fiber, glass fibers for textile use, yarns and threads 
for textile use, threads and yarns for sewing, em-
broidery and knitting, thread, elastic yarns and thre-
ads for textile use, woven or non-woven textile fab-
rics, textile goods for household use, curtains, bed 
covers, sheets (textile), pillowcases, blankets, quilts, 

towels, flags, pennants, labels of textile, swaddling 
blankets, clothing, including underwear and outerc-
lothing, other than special purpose protective clot-
hing, socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, 
scarves, belts [clothing], footwear, shoes, slippers, 
sandals, headgear, hats, caps with visors, berets, caps 
[headwear], skull caps, laces and embroidery, guipu-
res, festoons, ribbons (haberdashery), ribbons and 
braid, fastening tapes for clothing, cords for clot-
hing, letters and numerals for marking linen, emb-
roidered emblems, badges for wear, not of precious 
metal, shoulder pads for clothing, buttons for clot-
hing, fasteners for clothing, eyelets for clothing, zip-
pers, buckles for shoes and belts, fasteners, shoe and 
belt buckles, pins, other than jewellery, adhesive pat-
ches for decoration of textile articles, laces, needles, 
sewing needles, needles for sewing machines, need-
les for knitting and embroidery, boxes for needles, 
needle cushions, artificial flowers, artificial fruits, 
hair pins, hair buckles, hair bands, decorative articles 
for the hair, not made of precious metal, wigs, hair 
extensions, electric or non-electric hair curlers, other 
than hand implements, carpets, rugs, mats, prayer 
rugs, linoleum, artificial turf, linoleum for covering 
floors, gymnasium mats, wallpaper, wall hangings 
not of textile, games and toys, arcade video game 
machines, game apparatus and machines for use with 
an external display screen and monitor, including 
those coin-operated, toys for animals, toys for out-
door playgrounds, parks and game parks, gymnastic 
and sporting articles, fishing tackle, artificial fishing 
bait, decoys for hunting and fishing, Christmas trees 
of artificial material, ornaments for Christmas trees, 
artificial snow for Christmas trees, rattles (playt-
hings), novelties for parties, dances (party favors), 
paper party hats, coffee, cocoa, coffee or cocoa ba-
sed beverages, chocolate based beverages, pasta, 
stuffed dumplings, noodles, pastries and bakery pro-
ducts based on flour, desserts based on flour and 
chocolate, bread, simit [Turkish ring-shaped bagel 
covered with sesame seeds], pogaca [Turkish bagel], 
pita, sandwiches, katmer [Turkish pastry], pies, ca-
kes, baklava [Turkish dessert based on dough coated 
with syrup], kadayif [Turkish dessert based on 
dough], desserts based on dough coated with syrup, 
puddings, custard, kazandibi [Turkish pudding], rice 
pudding, keskul [Turkish pudding], honey, bee glue 
for human consumption, propolis for food purposes, 
condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), spices, 
sauces (condiments), tomato sauce, yeast, baking 
powder, flour, semolina, starch for food, sugar, cube 
sugar, powdered sugar, tea, ice tea, confectionery, 
chocolate, biscuits, crackers, wafers, chewing gums, 
ice-cream, edible ices, salt, cereal-based snack food, 
popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast cereals, 
processed wheat for human consumption, crushed 
barley for human consumption, processed oats for 
human consumption, processed rye for human con-
sumption, rice, molasses for food, agricultural and 
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horticultural products, seeds, forestry products, live 
animals, fertilized eggs for hatching, plants, dried 
plants for decoration, fresh garden herbs, dried gar-
den herbs for decoration, animal foodstuffs, malt not 
for human consumption, beers, preparations for ma-
king beer, mineral water, spring water, table water, 
soda water, fruit and vegetable juices, fruit and vege-
table concentrates and extracts for making bevera-
ges, non-alcoholic soft drinks, energy drinks, alco-
holic beverages (except beers), wines, raki [traditio-
nal Turkish alcoholic drink], whisky, liqueurs, alco-
holic cocktails, tobacco, chewing tobacco, cigarettes, 
cigars, smokers' articles including those made of 
precious metals, pipes, mouthpieces for cigars and 
cigarettes, ashtrays, tobacco boxes, pocket apparatus 
for rolling cigarettes, cigarette paper, tobacco pipes, 
firestones, lighters for smokers, matches, 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. 
 

38 – Radio and television broadcasting services; 
telecommunication services; providing access to in-
ternet; news agencies. 
 

39 – Land, water and air transport services; rental of 
land, water or air vehicles; arranging of tours; travel 
reservation; issuing of tickets for travel; courier ser-
vices (messages or merchandise); car parking; gara-
ge rental; boat storage; transport by pipeline; el-
ectricity distribution; water supplying; rescue opera-
tions for vehicles and goods; storage, wrapping and 
packaging of goods; transport and storage of trash; 
transport and storage of waste. 
 

42 – Scientific and industrial analysis and research 
services; engineering; engineering and architectural 
design services; testing services for the certification 
of quality and standarts; computer services, namely, 
computer programming, computer virus protection 
services, computer system design, creating, maintai-
ning and updating websites for others, computer 
software design, updating and rental of computer 
software, providing search engines for the internet, 
hosting websites, computer hardware consultancy, 
rental of computer hardware; industrial design servi-
ces, other than engineering, computer and architec-
tural design; graphic arts designing; authenticating 
works of art. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98868 A 
(800) 1416366 
(151) 2018 01 22 
(891) 2018 01 22 
(731) BORIS MOUZENIDIS 

KARATASOU 7, GR-546 26  
THESSALONIKI, Greece 

 
 

(540) 

 
(591) Blue, light blue, orange 
(531) 01.03.01; 26.11.01; 26.11.13; 27.05.10;  

29.01.13 
(511)  
35 – Advertising; on-line advertising on a computer 
network; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; arranging and conducting of 
fairs and exhibitions for business purposes; marke-
ting studies; conducting market surveys; business 
management of hotels; hotel management for others; 
consultancy services relating to the administration 
and management of hotels; hotel management ser-
vice [for others]; organization of trade fairs for com-
mercial or advertising purposes; organisation of tra-
de fairs for advertising purposes; arranging and con-
ducting trade shows; production of advertising films; 
commercial intermediation services; business marke-
ting services; marketing agency services; marketing. 
 

39 – Air transport; aircraft rental; boat rental; motor 
vehicle rental; car rental; chauffeur driven car hire 
services; booking of seats for travel; reservation of 
seats for travel (terms considered too vague by the 
International Bureau – Rule 13 (2) (b) of the Com-
mon Regulations); transport reservation; arranging 
and booking of travel; travel reservation; transport 
brokerage; shipbrokerage; transport; bus transport; 
freight [shipping of goods]; freight and transport 
brokerage; freighting; bus chartering; arranging of 
cruises; organisation of trips; travel and passenger 
transportation; arranging of transport and travel; 
transportation information; taxi transport; travel 
services. 
 

43 – Cafés; canteens; bar services; temporary acco-
mmodation reservations; rental of meeting rooms; 
rental of temporary accommodation; hotels; hotel re-
servations; booking of hotel accommodation; acco-
mmodation bureaux [hotels, boarding houses]; tou-
rist homes; restaurants; boarding house bookings; 
hotel reservation services provided via the internet; 
boarding houses. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98869 A 
(800) 1416380 
(151) 2017 08 16 
(891) 2017 08 16 
(731) IDEMITSU KOSAN CO., LTD. 

1-1, 3-chome, Marunouchi, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-8321, Japan; 
SHOWA SHELL SEKIYU K.K. 
3-2, Daiba 2 chome, Minato-ku, Tokyo  
135-8074, Japan 
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(540)  

Brighter Energy 
(591) Black, white  
(511)  
4 – Solid lubricants; fuels; industrial oils; lubricating 
oils; lubricating greases; engine oils; gear oils; wa-
xes [raw material]; lubricants; industrial greases; in-
dustrial gasoline; cutting oils; petroleum jelly; quen-
ching oils; mould releasing oils; refrigeration oils; 
process oils. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98871 A 
(800) 734543 
(151) 2000 03 14 
(891) 2018 06 26 
(731) VF INTERNATIONAL SAGL 

Via Laveggio, 5, CH-6855 STABIO,  
Switzerland 

(540)  

KIPLING 
(591) Black, white  
(511)  
18 – Leather and imitation leather, trunks, suitcases, 
school bags, bags, handbags, travel bags, rucksacks, 
umbrellas. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98872 A 
(800) 737039 
(151) 2000 05 05 
(891) 2018 06 26 
(731) VF INTERNATIONAL SAGL 

Via Laveggio, 5, CH-6855 STABIO,  
Switzerland 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 03.05.19 
(554) Three-dimensional  
(511)  
18 – Leather and imitation leather, trunks, suitcases, 
school bags, bags, handbags, travel bags, rucksacks, 
umbrellas. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98873 A 
(800) 962990 
(151) 2008 03 03 
(891) 2018 07 16 

(731) SANTINI S.R.L. LIMITED 
Unit 9A, 9/F. Hing Wah Commercial  
Building, 450-454 Shanghai Street, Mongkok,  
Kowloon, Hong-Kong, China 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 05.13.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;  

27.05.21 
(511)  
18 – Leather and imitation leather, goods made of 
these materials not included in other classes; suit-
cases. 
 

25 – Clothing, footwear. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98874 A 
(800) 976058 
(151) 2008 06 11 
(891) 2018 07 13 
(731) DAW SE 

Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober-Ramstadt,  
Germany 

(540)  

StuccoDecor Di Luce 
(591) Black, white  
(511)  
1 – Chemical products for use in industry; substan-
ces for preserving and sealing cement and concrete 
(included in this class); unprocessed artificial resins 
in the form of powders, granules or liquids being 
additives to building materials; adhesives used in 
industry; wallpaper adhesive, adhesives used for bu-
ilding construction, waterproofing chemicals for ma-
sonry, except paints, masonry preservatives, except 
paints, solvents for varnishes and lacquers. 
 

2 – Paints, varnishes, lacquers, glazes; preservatives 
against deterioration of wood, primers (included in 
this class), rust inhibitors, mastics (included in this 
class); binding agents for paints; bactericidal/fungi-
cidal paints; building lacquers, colorants, dyes, dye 
pastes (included in this class), thinners; natural re-
sins, mordants, metals in foil form for painters and 
decorators. 
 

19 – Building materials (non-metallic), mortar, natu-
ral and artificial stone for building; plaster (included 
in this class); protective agents for buildings, inclu-
ded in this class; building materials, namely fabrics 
of fibreglass and plastic, being inserts for layers of 
screed and plaster (included in this class); fabric 
embedding compounds with an artificial resin and/or 
silicate base. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 98875 A 
(800) 1052978 
(151) 2010 09 14 
(891) 2018 07 16 
(731) ADAMA Registrations B.V. 

Arnhemseweg 87, P.O. Box 205, NL-3830  
AE Leusden, Netherlands 

(540)  

SPHINX EXTRA 
(591) Black, white  
(511) 
5 – Pesticides, insecticides, fungicides and herbici-
des. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98933 A 
(800) 1416899 
(151) 2018 06 05 
(891) 2018 06 05 
(731) Public Joint Stock Company "GAZ" 

prospect Lenina, 88б RU-603004 Nizhny  
Novgorod, Russian Federation 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
16 – Fountain pens; albums; scrapbooks; almanacs; 
posters; tickets; forms, printed; announcement cards 
[stationery]; loose-leaf binders; pads [stationery]; 
wristbands for the retention of writing instruments; 
pamphlets; booklets; wrapping paper; packing paper; 
filter paper; newsletters; signboards of paper or card-
board; newspapers; document holders [stationery]; 
pencil holders; page holders; holders for checkbooks 
[cheque books]; advertisement boards of paper or 
cardboard; magazines [periodicals]; money clips; 
tags for index cards; pen clips; bookmarkers; printed 
publications; graphic representations; calendars; tra-
cing patterns; pencils; pencil lead holders; pictures; 
transfers [decalcomanias]; decalcomanias; paintings 
[pictures], framed or unframed; cards; charts; trading 
cards, other than for games; catalogues; paintbrus-
hes; printing blocks; books; manifolds [stationery]; 
comic books; envelopes [stationery]; boxes of paper 
or cardboard; gummed tape [stationery]; adhesive 
bands for stationery or household purposes; self-ad-
hesive tapes for stationery or household purposes; 
flyers; humidity control sheets of paper or plastic for 
foodstuff packaging; viscose sheets for wrapping; 
sheets of reclaimed cellulose for wrapping; plastic 
bubble packs for wrapping or packaging; lithog-

raphs; postage stamps; graphic prints; teaching ma-
terials [except apparatus]; sealing compounds for  
stationery purposes; packing [cushioning, stuffing] 
materials of paper or cardboard; filtering materials 
[paper]; bags [envelopes, pouches] of paper or plas-
tics, for packaging; stickers [stationery]; bottle enve-
lopes of paper or cardboard; covers [stationery]; 
wrappers [stationery]; plastic cling film, extensible, 
for palletization; greeting cards; etchings; conical 
paper bags; folders for papers; jackets for papers; 
pen cases; boxes for pens; seals [stamps]; sealing 
stamps; clipboards; plastic film for wrapping; desk 
mats; mats for beer glasses; stands for pens and 
pencils; paperweights; writing cases [sets]; writing 
materials; printed matter; prospectuses; rubber era-
sers; graphic reproductions; penholders; marking 
pens [stationery]; placards of paper or cardboard; 
writing or drawing books; fabrics for bookbinding; 
transparencies [stationery]; stencil plates; bottle wra-
ppers of paper or cardboard; manuals [handbooks]; 
handbooks [manuals]; flags of paper; photo-engra-
vings; photographs [printed]; stencil cases; bluep-
rints; plans; stencils; shields [paper seals]. 
 

17 – Self-adhesive tapes, other than stationery and 
not for medical or household purposes. 
 

28 – Toy vehicles; jigsaw puzzles; toys; stuffed toys; 
mobiles [toys]; practical jokes [novelties]; parlor ga-
mes; parlour games; board games; games; building 
games; kaleidoscopes; playing cards; fairground ride 
apparatus; swings; toy models; scale model kits [to-
ys]; scale model vehicles; ornaments for Christmas 
trees, except illumination articles and confectionery; 
apparatus for games; play balloons. 
 

35 – Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; rental of advertising space; book-
keeping; accounting; demonstration of goods; orga-
nization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; organization of trade fairs for commercial 
or advertising purposes; shop window dressing; 
design of advertising materials; presentation of go-
ods on communication media, for retail purposes; 
sales promotion for others; production of advertising 
films; rental of billboards [advertising boards]; bill-
posting; outdoor advertising; distribution of samples; 
dissemination of advertising matter; direct mail ad-
vertising; advertising; publicity; on-line advertising 
on a computer network; television advertising; com-
mercial administration of the licensing of the goods 
and services of others; procurement services for ot-
hers [purchasing goods and services for other busi-
nesses]. 
 

41 – Game services provided on-line from a compu-
ter network; film production, other than advertising 
films; on-line publication of electronic books and 
journals. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 98938 A 
(800) 1417052 
(151) 2018 05 25 
(891) 2018 05 25 
(731) GENIECO, INC. 

200 North Laflin Street, Chicago IL 60607, 
USA 

(540)  

GONESH 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Incense; air fragrancing preparations; fragrances; 
room fragrances; fragrance sachets; scented body 
spray; scented room spray; essential oils; diffusers 
for air freshening purposes comprised of essential 
oil, reeds, and a small vase. 
 

4 – Wax melts; candles. 
 

21 – Incense holder. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98954 A 
(800) 1213747 
(151) 2014 05 20 
(891) 2018 07 23 
(731) ANDERSEN TAX LLC 

1177 Avenue of the Americas, 18th Floor, 
New York NY 10036, USA 

(540)  

ANDERSEN GLOBAL 
(591) Black, white  
(511)  
35 – Tax preparation and services provided by con-
sultants relating thereto; business management con-
sultancy; services provided by consultants in the 
field of commercial strategy and in the field of busi-
ness planning; services provided by consultants in 
connection with business processes; services provi-
ded by consultants in the field of mergers, acquisi-
tions and sale of companies; market and competition 
analysis services; accounting; commercial activity 
appraisal services; business appraisals; services pro-
vided by consultants relating to accounting, tax pre-
paration, trading and commercial business manage-
ment; services provided by consultants relating to 
business risk management; business risk assessment 
services. 
 

36 – Provision of financial advice relating to fiscal 
planning; financial consulting and advisory services; 
actuarial consultancy services; financial evaluation 
services; financial analysis; financial investment ser-
vices; capital investment; financial risk manage-
ment; consultants relating to financial instruments 
and derivatives; provision of information relating to 
finance and securities. 
__________________________________________ 
 

(260) AM 2019 98955 A 
(800) 1213748 
(151) 2014 05 20 
(891) 2018 07 23 
(731) ANDERSEN TAX LLC 

1177 Avenue of the Americas, 18th Floor,  
New York NY 10036, USA 

(540) 

ANDERSEN TAX 
(591) Black, white  
(511)  
35 – Tax preparation and services provided by con-
sultants relating thereto; business management cons-
ultancy; services provided by consultants in the field 
of commercial strategy and in the field of business 
planning; services provided by consultants in con-
nection with business processes; services provided 
by consultants in the field of mergers, acquisitions 
and sale of companies; market and competition ana-
lysis services; accounting; commercial activity app-
raisal services; business appraisals; services pro-
vided by consultants relating to accounting, tax pre-
paration, trading and commercial business manage-
ment; services provided by consultants relating to 
business risk management; business risk assessment 
services. 
 

36 – Provision of financial advice relating to fiscal 
planning; financial consulting and advisory services; 
actuarial consultancy services; financial evaluation 
services; financial analysis; financial investment ser-
vices; capital investment; financial risk manage-
ment; consultants relating to financial instruments 
and derivatives; provision of information relating to 
finance and securities. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98956 A 
(800) 1280016 
(151) 2015 10 07 
(891) 2018 06 19 
(731) GRESPANIA, S.A. 

Carretera de Alcora, Km. 11, E-12006  
CASTELLÓN, Spain 

(540)  

COVERLAM 
(591) Black, white  
(511)  
19 – Wall tiles, floor tiles, wall lining and floor pa-
ving materials made of ceramic materials, of sands-
tone and porcelain. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98960 A 
(800) 1333441 
(151) 2016 06 20 
(891) 2018 07 03 
(731) MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB  

LIMITED 
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Etihad Stadium, Etihad Campus, Manchester  
M11 3FF, United Kingdom 

(540) 

 
(591) Dark blue, light blue, white, red, yellow  
(531) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 18.03.03;  

18.03.05; 24.01.05; 24.01.10; 24.03.07;  
29.01.14 

(511)  
25 – Clothing, footwear, headgear; sports clothing; 
leisurewear; football shirts; football shorts; football 
socks; replica football shirts; replica shirts; replica 
shorts; replica socks; training clothing; tracksuits; 
training pants; waterproof clothing; sweatshirts; 
sweatpants; jackets; coats; fleeces; shirts; t-shirts; 
polo shirts; vests; singlets; blouses; knitwear; jer-
seys; jumpers; pullovers; sweaters; hooded tops; car-
digans; waistcoats; suits; trousers; jeans; pants; 
shorts; leggings; skirts; ties; cravats; underwear; bo-
xer shorts; briefs; thongs; lingerie; nightwear; py-
jamas; night shirts; dressing gowns; bathrobes; be-
ach clothes; swimwear; swim suits; bathing trunks; 
bathing caps; socks; gloves; mittens; scarves; ear 
muffs; wristbands; belts; braces; aprons (clothing); 
uniforms; ready-made clothes linings (parts of clot-
hing); shoes; boots; sandals; slippers; sports shoes; 
training shoes; football boots and shoes; studs for 
football boots; hats; caps; visors; headbands; articles 
of clothing, footwear and headgear for babies and 
children; costumes for use in children's dress up 
play; bodysuits; romper suits; sleep suits; bibs; baby 
boots. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99002 A 
(800) 1417555 
(151) 2018 05 10 
(891) 2018 05 10 
(731) EGIS GYOGYSZERGYAR ZRT. 

Kereszturi ut 30-38, H-1106 Budapest,  
Hungary 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for human use. 
__________________________________________ 

(260) AM 2019 99003 A 
(800) 1417570 
(151) 2018 05 18 
(891) 2018 05 18 
(731) SYMKHA HALYNA VASYLIVNA 

vul. Ivana Kudri, 14, kv. 9, Kyiv 01042,  
Ukraine; 
SPIRIDONOV OLEKSANDR  
ANATOLIIOVYCH 
Maidan Mystetski vorota, 7, kv. 37, Zhytomyr 
10001, Ukraine 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
33 – Alcoholic beverages, except beer; alcoholic be-
verages containing fruit; anisette [liqueur]; anise [li-
queur]; aperitifs; arrack [arak]; baijiu [Chinese disti-
lled alcoholic beverage]; brandy; wine; whisky; vod-
ka; kirsch; perry; gin; digesters [liqueurs and spirits]; 
cocktails; curacao; liqueurs; hydromel [mead]; pep-
permint liqueurs; pre-mixed alcoholic beverages, ot-
her than beer-based; bitters; nira [sugarcane-based 
alcoholic beverage]; distilled beverages; piquette; ri-
ce alcohol; rum; sake; cider; spirits [beverages]; al-
coholic extracts; alcoholic essences; fruit extracts, 
alcoholic; bitters with amber. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99004 A 
(800) 1417584 
(151) 2017 10 24 
(891) 2017 10 24 
(731) AIRSORTED LIMITED 

c/o Adauxi Limited, Wellington House, 90-92  
Butt Road, Colchester CO3 3DA, United  
Kingdom 

(540)  

AIRSORTED 
(591) Black, white  
(511)  
35 – Marketing services relating to the creation of 
online listings for others, photographic services, co-
py writing services all of which being related to the 
promotion of short term and holiday rental acco-
mmodation; marketing consultation services relating 
to online listings, photography, copy writing and pri-
ce optimisation all of which being related to the pro-
motion of short term and holiday rental accommoda-
tion; promotion services associated with short term 
and holiday rental accommodation on third party 
websites; providing consumer product and service 
information via the internet including via on-line 
computer databases and on-line searchable databases 
featuring consumer information on a wide variety of 
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topics of general interest to the consuming public of 
short term and holiday rental accommodation; ac-
counting; business management services relating to 
the provision of short term and holiday rental ac-
commodation reservation services; information, con-
sultancy and advisory services relating to the afore-
said. 
 

36 – Real estate and property management services 
including property listing services, all of which ser-
vices relating to the management of short term and 
holiday rental accommodation; electronic commerce 
payment services, namely, processing payments for 
the purchase of goods and services generally asso-
ciated with short term and holiday rental accommo-
dation via an electronic communications network; 
financial account management services; information, 
consultancy and advisory services relating to the 
aforesaid. 
 

37 – Cleaning and laundry services; property main-
tenance services relating to the management of short 
term and holiday rental accommodation. 
 

42 – Price optimisation services (scientific and tech-
nological services); research services relating to all 
of the aforementioned. 
 

43 – Consultation services relating to the provision 
of short term and holiday rental accommodation re-
servation services; accommodation bureaux services; 
booking services for short term and holiday rental 
accommodation; medical tourism services being the 
reservation or booking of hotels or temporary acco-
mmodation in order to obtain health care; providing 
information, including on-line, about services for 
providing temporary accommodation; provision of 
information relating to the availability and booking 
of temporary accommodation; temporary accom-
modation booking and reservation services provided 
in relation to a customer loyalty or frequent buyer 
scheme; temporary accommodation booking and re-
servation services provided in relation to a frequent 
flyer scheme; provision and rental of linen and to-
wels for short term and holiday rental accommo-
dation; information and advisory services relating to 
all of the aforementioned; all of the aforementioned 
services including but not limited to the provision of 
such services electronically by means of computers, 
computer networks, the Internet, wireless networks, 
national and international telecommunications net-
works; check in services (up to 24 hours per day); 
hotel services, namely, managing guest communica-
tions; information, consultancy and advisory 
services relating to the aforesaid. 
 

45 – Guest verification and vetting services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99008 A 
(800) 1417646 
(151) 2018 01 29 

(891) 2018 01 29 
(731) APPLE INC. 

1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014, USA 
(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 04.05.03; 04.05.21 
(511)  
9 – Computer hardware and software for secure bio-
metric authentication and password management for 
use on computers, handheld mobile digital electronic 
devices and mobile telephones. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99010 A 
(800) 1417767 
(151) 2017 12 14 
(891) 2017 12 14 
(731) GANZHOU ACHTECK TOOL  

TECHNOLOGY CO., LTD 
Ganzhou Economic Development Area,  
Jiangxi, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.03.01; 26.03.24; 27.05.01; 27.05.08 
(511)  
6 – Common metal, unwrought or semi-wrought; 
tungsten; alloys of common metal; powdery metal; 
tungsten powder. 
 

7 – Turning tools [parts of machines]; holemaking 
tools; milling tools; threading tools; gear cutting 
tools; broaching tools; band saw; circular saw blade 
(machine parts); dragon saw; cutting tool; recipro-
cating saw; pneumatic grinder; clamping units; all 
aforesaid goods are power-operated. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99012 A 
(800) 1417831 
(151) 2018 06 12 
(891) 2018 06 12 
(731) J.T. Ronnefeldt KG 

Jan-Weber-Str. 2, 27726 Worpswede,  
Germany 

(540)  

TEAVELOPE 
(591) Black, white  
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(511) 
30 – Tea, fruit teas, herbal teas and tea-type pro-
ducts, all of the aforesaid goods also in bags, inc-
luded in this class. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99016 A 
(800) 1417968 
(151) 2018 06 28 
(891) 2018 06 28 
(731) RIGO TRADING S.A. 

6, Route de Trèves, EBBC, Building E,  
L-2633 Senningerberg, Luxembourg 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
30 – Confectionery. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99017 A 
(800) 1417972 
(151) 2018 07 02 
(891) 2018 07 02 
(731) HARIBO Holding GmbH & Co. KG 

Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1, 53501 
Grafschaft, Germany 

(540) 

 
(591) Blue and white. 
(531) 25.03.11; 26.04.04; 26.04.07; 26.04.18;  

26.04.24; 29.01.12 
(511)  
30 – Confectionery. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99019 A 
(800) 1418008 
(151) 2018 06 21 
(891) 2018 06 21 
(731) FERRERO OHG MBH 

Rheinstr. 12, 35260 Stadtallendorf, Germany 
(540) 

 

(591) Black and red 
(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12 
(511)  
30 – Coffee; tea; cocoa; confectionery; pastries; cho-
colate; chocolate spreads containing nuts; biscuits; 
cookies; cakes; sugar confectionery; ice; ice-cream; 
waffles. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99045 A 
(800) 1348880 
(151) 2016 10 27 
(891) 2018 01 09 
(731) DÖHLER GmbH 

Riedstrasse 7-9, 64295 Darmstadt, Germany 
(540)  

Tastecraft 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Infant formula; mixtures and preparations and 
dietetic substances adapted for medical use; barks 
for pharmaceutical purposes; beverages adapted for 
medicinal purposes; medicinal herbs; medicinal tea; 
lacteal flour for babies; albuminous foodstuffs for 
medical purposes; nutritive substances for microor-
ganisms; food supplements with a base of amino 
acids; food supplements with a base of minerals; 
dietary supplements on the basis of trace elements; 
nutritional supplements; starch for dietetic or phar-
maceutical purposes; medicinal roots. 
 

29 – Jams, jellies; eggs, milk and milk products and 
mixtures and preparations for making the aforesaid 
products; fruit preparations, included in this class; 
mixtures and preparations and dietetic substances 
not adapted for medical use with a base of meat, 
fish, poultry, not live, game, fruits, eggs, milk; meat, 
fish, poultry and game meat extracts; potato-based 
snack foods; dried fruit-based snacks; seaweed ex-
tracts for food; dietetic foodstuffs or food supple-
ments not for medical use, with a base of proteins, 
fats, fatty acids, with added vitamins, minerals, trace 
elements, either singly or in combination, included 
in this class, except laxatives; fatty substances for 
the manufacture of edible fats; fruit, stewed; fruit, 
preserved; frozen fruits; fruit preserved in alcohol; 
fruit chips; fruit jellies; fruit pulp; fruit salads; je-
llies; jellies. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa; coffee, tee, cocoa or choco-
late-based beverages and preparations for making 
the aforesaid beverages; sugar, fruit sugar, natural 
sweeteners, flour and preparations made from cere-
als; malt extracts, bread, pastry and confectionery; 
ices and mixtures and preparations for making the 
aforesaid products; honey, treacle; yeast, baking 
powder, puddings in powder form and blancmanges; 
flavorings for food; meat, fish, poultry and game 
flavourings and other spicy flavourings, other than 
essential oils; flavourings, other than essential oils; 
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foodstuffs containing soya; glazes for food; dietary 
supplements of cereal flakes and dried fruit; dietetic 
foodstuffs or food supplements not adapted for me-
dical use, with a base of carbohydrates, roughage, 
with added vitamins, minerals, trace elements, either 
singly or in combination, included in this class; dried 
cakes; oat-based food; chocolate-coated, sugar-coa-
ted or glazed fruits; chocolate-coated, sugar-coated 
or glazed fruits. 
 

32 – Mineral and aerated waters and other non-alco-
holic beverages; fruit beverages and fruit juices; pre-
parations, syrups and other preparations for making 
beverages; beers and mixed drinks containing beer. 
 

33 – Alcoholic bases, syrups and preparations for 
making beverages, included in this class; alcoholic 
beverages (except beers). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99048 A 
(800) 1388818 
(151) 2017 12 11 
(891) 2018 07 23 
(731) VFS Global Services PLC 

3rd Floor, 66 Wilson Street, London  
EC2A 2BT, United Kingdom 

(540)  

LIDPro 
(591) Black, white  
(511)  
16 – Non-magnetically encoded identification docu-
ment, namely, blank passports and visas for issuance 
by government agencies; guide books and booklets 
featuring travel information, visa facilitation, pass-
port and travel documents administration; travel and 
tour guide books; instructional and teaching mate-
rials (except apparatus); printed matter; printed 
forms; writing instruments, writing pads, folders for 
papers, folders (stationery); books, catalogues, broc-
hures, newsletters, leaflets, booklets, periodicals, 
journals, calendars, maps and atlases; posters and 
post cards; labels, stickers, greeting cards, yearbooks 
and planners, diaries, printed timetables, diagrams 
and plans; office stationery; telephone, facsimile, e-
mail and website directories; photographs, material 
for packaging; packing paper; advertising boards; 
barcode labels; printed certificates; all included in 
this class. 
 

35 – Business administration services namely, to 
provide full visa, passport and travel documents ad-
ministration services to diplomatic missions in vari-
ous countries, embassies, consulates, airlines, travel 
agents, travel managers, associations, trade and tra-
vel bodies; business administrative services for ma-
king appointments and scheduling interviews; com-
pilation of mathematical or statistical data relating 
thereto; publication of publicity materials; adverti-
sing and promotional services; business information 

services; dissemination and updating of advertising 
space; computer data processing; business advisory 
and consultancy services relating to visa adminis-
tration; business information services relating to en-
quiries on visa administration through commercial 
information agencies; operation of telephone call 
centres for others; online data processing services 
for visa application; business administration services 
for the compilation of information on the status of 
visa applications and information on the issuance of 
visas; commercial information services provided by 
access to computer database including online infor-
mation services on the status of visa applications and 
the issuance of visas through extensive interface 
with global software of diplomatic missions; provi-
sions of business information services relating to 
enquiries on visa administration; commercial infor-
mation agencies relating to the provisions of infor-
mation and announcements on visa administration; 
collection of data for visa applicants especially by 
means of online database for the storage, retrieval 
and updating of various applicants profiles and in-
formation; statistical information of visa applicants' 
profiles provided in the form of customized reports, 
based on the data stored in the aforesaid database; 
document reproduction; public relations; all included 
in this class. 
 

38 – Communication by computer terminals; compu-
ter aided transmission of messages and images; 
communications by fibre optic networks; electronic 
mail services; facsimile transmission; communicati-
ons by telephone; communications by cellular pho-
nes; teleconferencing services; short message servi-
ces; providing access to databases; providing user 
access to a global computer network; providing onli-
ne facilities for real-time interaction; transmission of 
messages, documents, data, images, audio and video; 
voice mail services; wireless broadcasting; all inc-
luded in this class. 
 

39 – Travel arrangement services; arranging for tra-
vel visas, passports and travel documents for persons 
travelling abroad; providing travel information thro-
ugh an on-line computer database; travel and trans-
port reservations; transport of travellers; escorting of 
travellers; travel guide services; arranging of travel 
tours and sightseeing; transportation information; 
road, rail, water and air transport (passengers and 
goods) services; travel, excursion and cruise arran-
gement; message delivery services; delivery of go-
ods; courier services (messages or merchandise); all 
included in this class. 
 

42 – Design, development, installation and mainte-
nance of customized software and computer techno-
logy software solutions for the purpose of complete 
visa, passport and travel document administration; 
design and development of customised hardware so-
lutions for the purpose of complete visa, passport 
and travel document administration; computer ser-
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vices, namely, acting as an application service pro-
vider in the field of information management to host 
computer application software for the purpose of 
visa, passport and travel document administration; 
providing temporary use of non-downloadable com-
puter software for tracking documents over compu-
ter networks, intranets and the internet; application 
service provider (ASP) services, namely providing 
access through a dedicated website to software that 
enables the user to get the visa and passport infor-
mation, visa and passport application, appointment 
and interview scheduling, online payment collection, 
biometrics enrolment, biometric data capture and 
transfer, verification, legalisation, attestation and 
translation, and for the tracking of the visa appli-
cation status and visa documents; technical support 
services, namely, remote administration and mana-
gement of in-house and hosted datacenter devices, 
databases and software applications; research and 
development of new products, technology and met-
hods of operations in the field of visa and passport 
administration; all included in this class. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99118 A 
(800) 1419648 
(151) 2018 02 15 
(891) 2018 02 15 
(731) GUCCIO GUCCI S.P.A. 

Via Tornabuoni, 73/R, I-50123 FIRENZE,  
Italy 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.21 
(511)  
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; mechanisms for coin-operated appa-
ratus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; fire-extinguishing 
apparatus; recorded computer programs. 
 

14 – Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments. 

18 – Leather and imitations of leather; animal skins; 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas and pa-
rasols; walking sticks; whips; harness and saddlery; 
bags; shoulder bags; handbags; boston bags; waist 
packs; sling bags for carrying infants; shopping 
bags; duffle bags; tote bags; evening handbags; 
clutch bags; wallets; purses; leather credit card cases 
and holders; business card cases; travelling cases of 
leather; shoe bags for travel; briefcases; attaché ca-
ses; pouches of leather; carrying cases made of leat-
her; school bags and satchels; suitcases; sports bags; 
bags and holdalls for sports clothing; key cases made 
of leather; backpacks; rucksacks; carry-on bags; va-
nity cases sold empty; shaving bags sold empty; 
beach bags. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99141 A 
(800) 898536 
(151) 2006 08 16 
(891) 2018 08 09 
(731) DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS 

Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K, 
 Denmark 

(540)  

NCFM 
(591) Black, white  
(511)  
1 – Ingredients for the industrial manufacture of 
foodstuffs and beverages for both human and animal 
consumption, especially cultures of microorganisms, 
not for medical or veterinary purposes. 
 

5 – Cultures of microorganisms for use in pharma-
ceutical and veterinary preparations, in nutritionals 
(infant and toddler formulas), and in dietary supp-
lements, cultures of microorganisms for use in food-
stuffs, including dairy products. 
 

29 – Dairy products. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99142 A 
(800) 952374 
(151) 2007 09 17 
(891) 2018 08 08 
(731) EL BAIK FOOD SYSTEMS Company S.A. 

69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320  
Luxembourg, Luxembourg 

(540) 
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(591) Red and yellow 
(531) 03.07.13; 03.07.24; 09.07.17; 26.01.15; 28.01;  

29.01.13 
(511) 
29 – Meat, fish, poultry and game, preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; edible oils and 
fats. 
 

43 – Services for providing food and drink. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99143 A 
(800) 961173 
(151) 2008 03 11 
(891) 2018 08 08 
(731) EL BAIK FOOD SYSTEMS Company S.A. 

69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320  
Luxembourg, Luxembourg 

(540) 

 
(591) Yellow and red 
(531) 03.07.25; 09.07.17; 27.05.08; 28.01; 29.01.13 
(511)  
16 – Packaging material made of paper, cardboard, 
instructional or teaching material, plastic materials 
for packaging. 
 

29 – Meat, fish, poultry and game; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; edible oils and 
fats, jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk 
products. 
 

30 – Mustard; vinegar, sauces (condiments); spices, 
coffee, tea, sugar, rice, flours and cereal preparati-
ons, bread, pastry and confectionery; honey; salt. 
 

43 – Restaurants, hotels. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99144 A 
(800) 965440 
(151) 2008 03 11 
(891) 2018 08 08 
(731) EL BAIK FOOD SYSTEMS Company S.A. 

69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320  
Luxembourg, Luxembourg 

(540) 

 

(591) Off-white, yellow and red 
(531) 03.07.13; 03.07.25; 09.07.17; 26.01.15; 28.01;  

29.01.13 
(511)  
16 – Packaging material made of paper, cardboard, 
instructional or teaching material, plastic materials 
for packaging. 
 

30 – Mustard; vinegar, sauces (condiments); spices, 
coffee, tea, sugar, rice, flours and cereal preparati-
ons, bread, pastry and confectionery; honey, salt. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99146 A 
(800) 998570 
(151) 2009 02 24 
(891) 2018 07 13 
(731) HEINEKEN IRELAND LIMITED 

Lady's Well Brewery, Leitrim Street, Cork,  
Ireland 

(540)  

MURPHY'S 
(591) Black, white  
(511)  
32 – Beer, ale, porter and stout. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99147 A 
(800) 1072626 
(151) 2010 10 29 
(891) 2018 07 11 
(731) CALZIFICIO PINELLI S.R.L. 

Via Germania, 11, I-46042 CASTEL  
GOFFREDO (MANTOVA), Italy 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.21 
(511)  
10 – Stockings, tights, nylons [stockings], shorts, 
bermuda shorts, pants, panties, underpants, boxers, 
briefs, elastic leg warmers, leggings, pedal pushers, 
panty hose and under trousers, all for slimming or 
weight reduction purposes; clothing for slimming or 
weight reduction purposes; stockings, tights, nylons 
[stockings], shorts, bermuda shorts, pants, panties, 
underpants, boxers, briefs, elastic leg warmers, leg-
gings, pedal pushers, panty hose and under trousers 
all for the reduction of cellulite; clothing for the re-
duction of cellulite; graduated compression elastic 
stockings, hold-up stockings, tights, nylons [stoc-
kings], socks, knee-length socks, elastic leg war-
mers, leggings, pedal pushers, panty hose, under 
trousers, elastic shorts, bermuda-shorts and pants for 
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the prevention of vascular ailments; hosiery for pre-
venting vascular diseases, deep vein thrombosis 
[DVT], pulmonary embolism and water retention; 
hosiery against water retention; elastic stockings 
[surgery]; stockings for varices; clothing for preven-
ting vascular diseases and water retention; clothing 
against water retention; stockings, hold-up stoc-
kings, tights, nylons [stockings], single-leg tights, 
socks, knee-length socks, all for the therapy of veno-
us insufficiency diseases, venous diseases, for curing 
phlebologic pathologies, in post-surgical treatment 
after varicectomy and saphenectomy, for post-scle-
rotherapy treatment and in prophylaxis of venous di-
seases, treatment of thrombosis and embolism, also 
for patients with diabetes, trophic skin problems and 
hallux valgus; supporting stockings, holdup stoc-
kings, tights, nylons [stockings], single-leg tights, 
socks, knee-length socks, all for the pre-partum pe-
riod, for use after childbirth and during or after sur-
gical treatment; medical support tights; stockings for 
medical use; medical hosiery; compression hosiery; 
compression panty hose; compression stockings for 
medical or therapeutic use; support stockings for 
medical and surgical purposes; stockings for lymp-
hodoema; pantyhose for lymphoedema; single-leg 
tights for lymphoedema; socks for lymphoedema; 
knee-length socks for lymphoedema; massaging 
boxers, shorts, bermuda shorts, under trousers, pedal 
pushers, panty hose, short pants, medium-length 
pants, long pants; abdominal belts and corsets; ab-
dominal bands for slimming purposes; bands for me-
dical purposes; abdominal support bands for medical 
purposes; support bandages for medical purposes; 
elastic bandages for medical use; compression ban-
dages for medical use; elastic compression bandages 
for medical purposes; bandages for anatomical 
joints; belts and corsets for medical use; apparatus 
for massage against cellulite; gloves for massage; 
maternity belts and girdles; maternity panty hose for 
the prevention of vascular ailments and against wa-
ter retention; maternity support belts for medical 
purposes; shorts for preventing pre-pregnancy and 
post-pregnancy water retention; knee pads, knee 
guards and knee supports for medical purposes and 
for curing and preventing pathologies of the joints; 
elastic knee supports for preventing pathologies of 
the joints during sports activities; ankle pads, ankle 
guards and ankle supports for medical purposes and 
for curing and preventing pathologies of the joints; 
elastic ankle supports for preventing pathologies of 
the joints during sports activities; wrist pads, wrist 
guards and wrist supports for medical purposes and 
for curing and preventing pathologies of the joints; 
supportive elastic wrist supports for preventing pat-
hologies of the joints during sports activities; elbow 
pads, elbow guards and elbow supports for medical 
purposes and for curing and preventing pathologies 
of the joints; elastic elbow supports for preventing 
pathologies of the joints during sports activities; bra-

ces and elastic supports for therapeutic use and for 
curing and preventing pathologies of the joints; slee-
ves for slimming or weight reduction purposes; slee-
ves for the reduction of cellulite; sleeves for the 
post-surgical treatment and for treating traumatic 
pathologies; armbands for therapeutic use; massa-
ging abdominal bands; abdominal bands; abdominal 
bands against water retention; shoulder pads, shoul-
der guards and shoulder supports for medical purpo-
ses and for curing and preventing pathologies of the 
joints; elastic shoulder supports for preventing pat-
hologies of the joints during sports activities; thigh 
pads, thigh guards and thigh supports for medical 
purposes and for curing and preventing pathologies; 
calf pads, calf guards and calf supports for medical 
purposes and for curing and preventing pathologies; 
shin pads, shin guards and shin supports for medical 
purposes and for curing and preventing pathologies; 
leg pads, leg guards and leg supports for medical 
purposes and for curing and preventing pathologies; 
stockings, tights, nylons [stockings], shorts, bermuda 
shorts, pants, leg warmers, leggings, panty hose, 
under trousers and leg covers, all for medical purpo-
ses and for treating and preventing muscular ail-
ments during sporting activities; neck braces and 
neck elastic supports for therapeutic use; braces for 
limbs and joints for medical and therapeutic use; 
back supports for medical and therapeutic purposes; 
shirts, undershirts, shorts, bermuda shorts, pants, 
panties, underpants, boxers, briefs, leg warmers, leg-
gings, pedal pushers, panty hose and under trousers 
all for medical and therapeutic purposes; elastic 
compression garments; compression bandages, arm-
bands and sleeves, all used for the therapy of lym-
phoedemas; sleeves for lymphoedema; compression 
garments for medical treatment; post-operative com-
pression garments; therapeutic garments for people; 
massage apparatus; esthetic massage apparatus; 
orthopedic and mobility aids; medical braces; ortho-
paedic braces; orthopaedic compression supports; 
orthopaedic footwear; orthopaedic strappings; ban-
dages for joints; compression bandages; bandages 
for orthopaedic purposes. 
 

25 – Socks; stockings; tights; knee-length socks; sli-
pper socks; knee-high stockings; slippers [thick 
socks]; sweat-absorbent stockings; panty hose; gus-
sets [parts of clothing]; gussets for stockings [parts 
of clothing]; gussets for tights [parts of clothing]; 
heelpieces for stockings; leggings; leg warmers; un-
derwear; underpants; briefs; boxers; panties; bras; 
garters; suspender belts; sock suspenders; singlets; 
pants; slim pants; shorts; bermuda shorts; short 
pants; medium-length pants; long pants; sweat pants; 
pants for jazz dance; pedal pushers; under-trousers; 
trousers; jeans; T-shirts; suspenders; stocking sus-
penders; breeches for wear; track suits; gym suits; 
sweat shirts; corsets; petticoats; vests; shirts; sport 
shirts; undershirts; bodies [clothing]; girdles; bras-
sieres; dressing gowns; nightgowns; pyjamas; ove-
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ralls; bib tights; bath robes; bathing suits; pullovers; 
cardigans; sweaters; skirts; jackets [clothing]; coats; 
raincoats; suits; dresses; shawls; sashes for wear; 
foulards [clothing articles]; scarves; neck warmers; 
neck bands [parts of clothing]; wristbands [clothing]; 
cuffs; gloves [clothing]; shoes; boots; scuffs; slip-
pers; sandals; overshoes; heelpieces for footwear; 
soles for footwear; footwear uppers; inner soles; 
braces for clothing; belts [clothing]; hats; caps [he-
adwear]; berets; headbands [clothing]; visors [head-
wear]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99250 A 
(800) 1421074 
(151) 2018 06 18 
(891) 2018 06 18 
(731) BANK OF AMERICA CORPORATION 

100 North Tryon Street, Charlotte NC 28255,  
USA 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(511)  
36 – Banking and related financial services; inves-
tment banking and advisory services; securities un-
derwriting, trading and brokering; trading of securi-
ties, shares, foreign exchange, commodities, options 
and other derivative products for others; financial 
portfolio management services; financial investment 
research services; financial investment and advisory 
services; and financial information and services pro-
vided online from a computer database or global 
computer network. 
 

42 – Providing temporary use of on-line non-down-
loadable computer software for accessing financial 
information and services through an online global 
computer network. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99251 A 
(800) 1421126 
(151) 2018 01 31 
(891) 2018 01 31 
(731) DUMEK S.R.L. 

Via G. Minganti, 7 -, Zona Industriale Roveri  
II, I-40138 BOLOGNA, Italy 

(540) 

 
(591) Blue 
(531) 27.05.02; 29.01.04 
(511)  
6 – Tanks and containers of metal used in the pro-
cess of manufacturing cosmetics, pharmaceuticals, 
chemicals and foodstuffs. 

7 – Automatic machines and equipment for the pro-
duction of cosmetics, pharmaceuticals, chemicals 
and foodstuffs, namely: vacuum turbo-emulsifiers, 
mixing machines, melting machines, machines and 
equipment for filling, capping and closing tubes, 
phials, bottles and containers. 
 

9 – Computer software for managing automatic ma-
chines and equipment for the production of cosme-
tics, pharmaceuticals, chemicals and foodstuffs, na-
mely computer software for vacuum turbo-emulsi-
fiers, for mixing machines and for melting machine. 
 

37 – Maintenance and repair services and consultan-
cy related thereto, in relation to automatic machines 
and equipment for the production of cosmetics, phar-
maceuticals, chemicals and foodstuffs, namely vacu-
um turbo-emulsifiers, machines for mixing, melting 
machines, machines and equipment for filling, cap-
ping and closing tubes, phials, bottles and contai-
ners. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99252 A 
(800) 1421131 
(151) 2018 06 20 
(891) 2018 06 20 
(731) DYNAMIC COLOR INC. 

PO Box 21083, FT., Lauderdale FL 33335,  
USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.01.01; 27.05.02; 27.05.14 
(526) COLOR CO. 
(511)  
2 – Tattoo color pigments; tattoo colors. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99257 A 
(800) 1421303 
(151) 2018 06 18 
(891) 2018 06 18 
(731) JEAN GURUNLIAN 

Southern Oceana, Apartment 302, Palm  
Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates 

(540) 

SourceMind 
(591) Black, white  
(511)  
42 – Scientific and technological services as well as 
research and design services relating thereto; indus-
trial analysis and research services; design and deve-
lopment of computers and software; provision of 
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learning software intended for companies and infor-
mation services relating thereto. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99552 A 
(800) 1423947 
(151) 2018 07 27 
(891) 2018 07 27 
(731) MONTRES BREGUET S.A. 

Place de la Tour 23, CH-1344 L'Abbaye,  
Switzerland 

(540) 
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 18.07.22; 24.07.01; 26.07.25 
(511) 
14 – Precious metals and their alloys and goods ma-
de of these materials or coated therewith included in 
this class namely split rings for keys, busts, statues, 
figurines, trophies, badges, medals, medallions, or-
namental pins, hat ornaments, footwear ornaments; 
jewelry, namely rings, earrings, cuff links, bracelets, 
charms, brooches, chains, necklaces, tie pins, tie 
clips, jewelry caskets, jewelry cases; precious sto-
nes, semi-precious stones; timepieces and chronome-
tric instruments, namely, chronometers, chrono-
graphs, clocks, watches, wristwatches, wall clocks, 
alarm clocks and parts and accessories for the afo-
resaid goods, namely, hands, anchors, pendulums, 
barrels, watch cases, watch straps, watch dials, clo-
ckworks, watch chains, movements for timepieces, 
rough watch movements, watch springs, watch glas-
ses, presentation cases for timepieces, cases for 
timepieces. 
 

18 – Leather and imitations of leather; animal skins; 
luggage and transport bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery; collars, 
leashes and clothing for animals. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99566 A 
(800) 843333 
(151) 2004 11 01 
(891) 2018 08 06 
(731) NORITAKE CO., LIMITED 

1-36, Noritake-Shinmachi 3-chome, Nishi-ku,  
Nagoya-shi Aichi 451-8501, Japan 

(540) 

 
(591) Black, white  

(531) 27.05.01 
(511)  
5 – Dental materials; pharmaceutical preparations; 
medicines for dental purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99567 A 
(800) 996819 
(151) 2009 03 05 
(891) 2018 07 11 
(731) NOVARTIS AG 

CH-4002 Basel, Switzerland 
(540)  

VYNCRO 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations, vaccines, diagnos-
tic preparations for medical use. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 91204 A 
(800) 1333562 
(151) 2016 11 29 
(181) 2026 11 29 
(891) 2016 11 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 92522 A 
(800) 1345617 
(151) 2016 11 23 
(181) 2026 11 23 
(891) 2016 11 23 
(511) 09, 14, 18, 24, 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 93304 A 
(800) 1353353 
(151) 2017 05 16 
(181) 2027 05 16 
(891) 2017 05 16 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 93826 A 
(800) 1360164 
(151) 2017 05 04 
(181) 2027 05 04 
(891) 2017 05 04 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 94383 A 
(800) 1366143 
(151) 2017 01 04 
(181) 2027 01 04 
(891) 2017 01 04 
(511) 36, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 94936 A 
(800) 1373380 
(151) 2017 09 11 
(181) 2027 09 11 
(891) 2017 09 11 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 95418 A 
(800) 1377316 
(151) 2017 09 18 
(181) 2027 09 18 
(891) 2017 09 18 
__________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
(260) AM 2019 96013 A 
(800) 1383280 
(151) 2017 08 29 
(181) 2027 08 29 
(891) 2017 08 29 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96188 A 
(800) 1385701 
(151) 2017 06 23 
(181) 2027 06 23 
(891) 2017 06 23 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96276 A 
(800) 995257 
(151) 2009 02 10 
(181) 2019 02 10 
(891) 2017 11 23 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96746 A 
(800) 1390801 
(151) 2017 11 23 
(181) 2027 11 23 
(891) 2017 11 23 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96747 A 
(800) 1390823 
(151) 2017 12 29 
(181) 2027 12 29 
(891) 2017 12 29 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96748 A 
(800) 1390878 
(151) 2018 01 12 
(181) 2028 01 12 
(891) 2018 01 12 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96749 A 
(800) 1390898 
(151) 2017 03 07 
(181) 2027 03 07 
 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  
romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi 
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(891) 2017 03 07 
(511) 01, 17 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96750 A 
(800) 1390903 
(151) 2017 08 02 
(181) 2027 08 02 
(891) 2017 08 02 
(511) 29, 35, 39 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96751 A 
(800) 1390932 
(151) 2017 11 27 
(181) 2027 11 27 
(891) 2017 11 27 
(511) 06 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96752 A 
(800) 1390957 
(151) 2017 12 05 
(181) 2027 12 05 
(891) 2017 12 05 
(511) 10, 35, 36, 41, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96753 A 
(800) 1390965 
(151) 2017 11 23 
(181) 2027 11 23 
(891) 2017 11 23 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96754 A 
(800) 1390968 
(151) 2017 11 23 
(181) 2027 11 23 
(891) 2017 11 23 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96777 A 
(800) 1391576 
(151) 2017 12 20 
(181) 2027 12 20 
(891) 2017 12 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96898 A 
(800) 846567 
(151) 2005 01 18 
(181) 2025 01 18 
(891) 2018 02 02 
(511) 05 
__________________________________________ 

(260) AM 2019 96901 A 
(800) 1041609 
(151) 2010 05 27 
(181) 2020 05 27 
(891) 2018 02 26 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96906 A 
(800) 1069889 
(151) 2011 02 18 
(181) 2021 02 18 
(891) 2018 02 26 
(511) 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96909 A 
(800) 1144676 
(151) 2012 11 30 
(181) 2022 11 30 
(891) 2018 02 28 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96912 A 
(800) 1200155 
(151) 2013 11 12 
(181) 2023 11 12 
(891) 2018 01 24 
(511) 01 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96913 A 
(800) 1206767 
(151) 2014 03 31 
(181) 2024 03 31 
(891) 2018 02 15 
(511) 35, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96914 A 
(800) 1256179 
(151) 2014 12 02 
(181) 2024 12 02 
(891) 2018 02 09 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96921 A 
(800) 1392983 
(151) 2017 10 12 
(181) 2027 10 12 
(891) 2017 10 12 
(511) 01, 04, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96922 A 
(800) 1393032 
(151) 2017 09 04 
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(181) 2027 09 04 
(891) 2017 09 04 
(511) 07, 09, 12, 13, 16, 35, 36, 37, 41, 42, 45 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96997 A 
(800) 1318961 
(151) 2016 08 02 
(181) 2026 08 02 
(891) 2018 02 19 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96998 A 
(800) 1356149 
(151) 2017 01 25 
(181) 2027 01 25 
(891) 2018 02 27 
(511) 41, 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 96999 A 
(800) 1364707 
(151) 2017 05 18 
(181) 2027 05 18 
(891) 2018 02 28 
(511) 01, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97034 A 
(800) 1394140 
(151) 2017 11 10 
(181) 2027 11 10 
(891) 2017 11 10 
(511) 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97035 A 
(800) 1394142 
(151) 2017 12 13 
(181) 2027 12 13 
(891) 2017 12 13 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97036 A 
(800) 1393831 
(151) 2017 10 09 
(181) 2027 10 09 
(891) 2017 10 09 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97038 A 
(800) 1393883 
(151) 2017 09 04 
(181) 2018 09 04 
(891) 2017 09 04 
(511) 07 
__________________________________________ 

(260) AM 2019 97039 A 
(800) 1394179 
(151) 2017 11 23 
(181) 2027 11 23 
(891) 2017 11 23 
(511) 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97040 A 
(800) 1393886 
(151) 2017 09 21 
(181) 2027 09 21 
(891) 2017 09 21 
(511) 12, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97042 A 
(800) 1393916 
(151) 2017 11 20 
(181) 2027 11 20 
(891) 2017 11 20 
(511) 09, 11, 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97043 A 
(800) 1393987 
(151) 2017 12 18 
(181) 2027 12 18 
(891) 2017 12 18 
(511) 20 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97044 A 
(800) 1394590 
(151) 2017 11 20 
(181) 2027 11 20 
(891) 2017 11 20 
(511) 07, 11, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97045 A 
(800) 1394185 
(151) 2017 12 14 
(181) 2027 12 14 
(891) 2017 12 14 
(511) 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97046 A 
(800) 1394603 
(151) 2017 10 23 
(181) 2027 10 23 
(891) 2017 10 23 
(511) 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97047 A 
(800) 1394622 
(151) 2017 12 18 
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(181) 2027 12 18 
(891) 2017 12 18 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97048 A 
(800) 1394013 
(151) 2018 01 15 
(181) 2028 01 15 
(891) 2018 01 15 
(511) 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97050 A 
(800) 1394623 
(151) 2017 12 18 
(181) 2027 12 18 
(891) 2017 12 18 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97081 A 
(800) 1394691 
(151) 2017 07 27 
(181) 2027 07 27 
(891) 2017 07 27 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97085 A 
(800) 853490 
(151) 2005 06 16 
(181) 2025 06 16 
(891) 2018 02 02 
(511) 31 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97095 A 
(800) 1394990 
(151) 2017 12 12 
(181) 2027 12 12 
(891) 2017 12 12 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97096 A 
(800) 1394992 
(151) 2017 12 15 
(181) 2027 12 15 
(891) 2017 12 15 
(511) 18, 25, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97097 A 
(800) 1395009 
(151) 2018 02 13 
(181) 2028 02 13 
(891) 2018 02 13 
(511) 08, 13, 25 
__________________________________________ 

(260) AM 2019 97098 A 
(800) 1395028 
(151) 2017 11 21 
(181) 2027 11 21 
(891) 2017 11 21 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97099 A 
(800) 1395031 
(151) 2017 12 26 
(181) 2027 12 26 
(891) 2017 12 26 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97109 A 
(800) 1395214 
(151) 2017 12 06 
(181) 2027 12 06 
(891) 2017 12 06 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97110 A 
(800) 1395230 
(151) 2017 08 30 
(181) 2027 08 30 
(891) 2017 08 30 
(511) 09, 38, 39 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97112 A 
(800) 1395266 
(151) 2017 07 27 
(181) 2027 07 27 
(891) 2017 07 27 
(511) 16, 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97119 A 
(800) 1395414 
(151) 2017 12 14 
(181) 2027 12 14 
(891) 2017 12 14 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97120 A 
(800) 1395415 
(151) 2017 12 14 
(181) 2027 12 14 
(891) 2017 12 14 
(511) 05, 35, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97121 A 
(800) 1395416 
(151) 2017 12 14 
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(181) 2027 12 14 
(891) 2017 12 14 
(511) 05, 31 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97122 A 
(800) 1395417 
(151) 2017 12 13 
(181) 2027 12 13 
(891) 2017 12 13 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97123 A 
(800) 1395421 
(151) 2017 12 29 
(181) 2027 12 29 
(891) 2017 12 29 
(511) 31 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97156 A 
(800) 1265597 
(151) 2015 04 13 
(181) 2025 04 13 
(891) 2018 02 15 
(511) 21 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97247 A 
(800) 1396104 
(151) 2017 11 27 
(181) 2027 11 27 
(891) 2017 11 27 
(511) 09, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97270 A 
(800) 972506 
(151) 2008 02 28 
(181) 2028 02 28 
(891) 2018 03 01 
(511) 09, 14 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97273 A 
(800) 1189044 
(151) 2013 12 04 
(181) 2023 12 04 
(891) 2018 03 21 
(511) 05, 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97274 A 
(800) 1197463 
(151) 2013 06 10 
(181) 2023 06 10 
(891) 2018 02 26 
(511) 25, 35, 38, 41 
__________________________________________ 

(260) AM 2019 97276 A 
(800) 1251867 
(151) 2015 04 16 
(181) 2025 04 16 
(891) 2018 02 16 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97277 A 
(800) 1319155 
(151) 2016 02 24 
(181) 2026 02 24 
(891) 2018 01 23 
(511) 03, 05, 09, 10, 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97278 A 
(800) 1325017 
(151) 2016 06 07 
(181) 2026 06 07 
(891) 2018 01 15 
(511) 03, 06, 09, 14, 16, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97283 A 
(800) 1369053 
(151) 2017 07 26 
(181) 2027 07 26 
(891) 2018 03 12 
(511) 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97284 A 
(800) 1372667 
(151) 2017 08 08 
(181) 2027 08 08 
(891) 2018 03 12 
(511) 09, 14, 16, 21, 28, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97285 A 
(800) 1377127 
(151) 2017 08 08 
(181) 2027 08 08 
(891) 2018 03 12 
(511) 09, 14, 16, 21, 28, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97286 A 
(800) 1386621 
(151) 2017 06 09 
(181) 2027 06 09 
(891) 2018 03 09 
(511) 18, 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97287 A 
(800) 976891 
(151) 2008 05 07 
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(181) 2018 05 07 
(891) 2018 02 23 
(511) 35, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97288 A 
(800) 1396563 
(151) 2017 11 29 
(181) 2027 11 29 
(891) 2017 11 29 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97289 A 
(800) 1396568 
(151) 2017 11 09 
(181) 2027 11 09 
(891) 2017 11 09 
(511) 08 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97290 A 
(800) 1396581 
(151) 2017 10 06 
(181) 2027 10 06 
(891) 2017 10 06 
(511) 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97291 A 
(800) 1396593 
(151) 2018 01 03 
(181) 2028 01 03 
(891) 2018 01 03 
(511) 35, 36 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97292 A 
(800) 1396605 
(151) 2017 11 14 
(181) 2027 11 14 
(891) 2017 11 14 
(511) 05, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97293 A 
(800) 1396658 
(151) 2017 10 11 
(181) 2027 10 11 
(891) 2017 10 11 
(511) 35, 36 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97294 A 
(800) 1396679 
(151) 2017 11 14 
(181) 2027 11 14 
(891) 2017 11 14 
(511) 06, 11, 17 
__________________________________________ 

(260) AM 2019 97295 A 
(800) 1396683 
(151) 2017 12 11 
(181) 2027 12 11 
(891) 2017 12 11 
(511) 07 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97296 A 
(800) 1396700 
(151) 2017 12 22 
(181) 2027 12 22 
(891) 2017 12 22 
(511) 06 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97297 A 
(800) 1396723 
(151) 2017 12 22 
(181) 2027 12 22 
(891) 2017 12 22 
(511) 01 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97298 A 
(800) 1396726 
(151) 2017 12 15 
(181) 2027 12 15 
(891) 2017 12 15 
(511) 02, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97300 A 
(800) 1396757 
(151) 2018 02 05 
(181) 2028 02 05 
(891) 2018 02 05 
(511) 35, 38 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97301 A 
(800) 1396793 
(151) 2017 10 03 
(181) 2027 10 03 
(891) 2017 10 03 
(511) 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97302 A 
(800) 1396797 
(151) 2017 12 12 
(181) 2027 12 12 
(891) 2017 12 12 
(511) 09, 22, 24, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97303 A 
(800) 1396855 
(151) 2017 12 26 
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(181) 2027 12 26 
(891) 2017 12 26 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97304 A 
(800) 1396860 
(151) 2018 01 12 
(181) 2028 01 12 
(891) 2018 01 12 
(511) 05, 29, 30, 31, 32, 33, 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97305 A 
(800) 1396901 
(151) 2018 01 11 
(181) 2028 01 11 
(891) 2018 01 11 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97306 A 
(800) 1396902 
(151) 2018 01 11 
(181) 2028 01 11 
(891) 2018 01 11 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97307 A 
(800) 1396927 
(151) 2018 02 28 
(181) 2028 02 28 
(891) 2018 02 28 
(511) 05, 10, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97308 A 
(800) 1396930 
(151) 2018 02 28 
(181) 2028 02 28 
(891) 2018 02 28 
(511) 05, 10, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97309 A 
(800) 1396933 
(151) 2018 02 28 
(181) 2028 02 28 
(891) 2018 02 28 
(511) 05, 10, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97310 A 
(800) 1396938 
(151) 2018 02 28 
(181) 2028 02 28 
(891) 2018 02 28 
(511) 05, 10, 44 
__________________________________________ 

(260) AM 2019 97311 A 
(800) 1396940 
(151) 2018 02 28 
(181) 2028 02 28 
(891) 2018 02 28 
(511) 05, 10, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97312 A 
(800) 1396941 
(151) 2018 02 28 
(181) 2028 02 28 
(891) 2018 02 28 
(511) 05, 10, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97313 A 
(800) 1396942 
(151) 2018 02 28 
(181) 2028 02 28 
(891) 2018 02 28 
(511) 05, 10, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97314 A 
(800) 1396943 
(151) 2018 02 28 
(181) 2028 02 28 
(891) 2018 02 28 
(511) 05, 10, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97316 A 
(800) 1396945 
(151) 2018 02 28 
(181) 2028 02 28 
(891) 2018 02 28 
(511) 05, 10, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97317 A 
(800) 1396946 
(151) 2018 02 28 
(181) 2028 02 28 
(891) 2018 02 28 
(511) 05, 10, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97318 A 
(800) 1396947 
(151) 2018 02 28 
(181) 2028 02 28 
(891) 2018 02 28 
(511) 05, 10, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97319 A 
(800) 1396980 
(151) 2018 01 31 
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(181) 2028 01 31 
(891) 2018 01 31 
(511) 35, 39, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97320 A 
(800) 1397037 
(151) 2017 12 05 
(181) 2027 12 05 
(891) 2017 12 05 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97321 A 
(800) 1397038 
(151) 2017 12 05 
(181) 2027 12 05 
(891) 2017 12 05 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97322 A 
(800) 1397057 
(151) 2017 12 27 
(181) 2027 12 27 
(891) 2017 12 27 
(511) 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97323 A 
(800) 1397058 
(151) 2017 10 30 
(181) 2027 10 30 
(891) 2017 10 30 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97335 A 
(800) 1397164 
(151) 2017 10 26 
(181) 2027 10 26 
(891) 2017 10 26 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97499 A 
(800) 1397995 
(151) 2018 02 09 
(181) 2028 02 09 
(891) 2018 02 09 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97501 A 
(800) 1398017 
(151) 2017 11 21 
(181) 2027 11 21 
(891) 2017 11 21 
(511) 09, 38, 41, 42 
__________________________________________ 

(260) AM 2019 97502 A 
(800) 1398036 
(151) 2017 12 20 
(181) 2027 12 20 
(891) 2017 12 20 
(511) 09, 36, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97503 A 
(800) 1398043 
(151) 2017 08 30 
(181) 2027 08 30 
(891) 2017 08 30 
(511) 42, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97504 A 
(800) 1398077 
(151) 2017 11 20 
(181) 2027 11 20 
(891) 2017 11 20 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97508 A 
(800) 1398134 
(151) 2018 02 28 
(181) 2028 02 28 
(891) 2018 02 28 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97511 A 
(800) 1225447 
(151) 2014 07 22 
(181) 2024 07 22 
(891) 2018 03 21 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97513 A 
(800) 1263243 
(151) 2015 06 18 
(181) 2025 06 18 
(891) 2018 03 30 
(511) 05, 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97515 A 
(800) 1305208 
(151) 2016 04 07 
(181) 2026 04 07 
(891) 2018 02 24 
(511) 39 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97516 A 
(800) 1360811 
(151) 2017 05 24 
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sasaqonlo niSnebi 

(181) 2027 05 24 
(891) 2018 04 03 
(511) 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97517 A 
(800) 1394217 
(151) 2018 01 04 
(181) 2028 01 04 
(891) 2018 03 22 
(511) 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97528 A 
(800) 1398444 
(151) 2017 06 27 
(181) 2027 06 27 
(891) 2017 06 27 
(511) 32, 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97548 A 
(800) 1399108 
(151) 2017 07 20 
(181) 2027 07 20 
(891) 2017 07 20 
(511) 06, 19, 37 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97549 A 
(800) 1399141 
(151) 2017 10 30 
(181) 2027 10 30 
(891) 2017 10 30 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97550 A 
(800) 1399144 
(151) 2017 12 07 
(181) 2027 12 07 
(891) 2017 12 07 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97551 A 
(800) 1399145 
(151) 2017 12 07 
(181) 2027 12 07 
(891) 2017 12 07 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97552 A 
(800) 1399149 
(151) 2017 11 30 
(181) 2027 11 30 
(891) 2017 11 30 
(511) 19 
__________________________________________ 

(260) AM 2019 97555 A 
(800) 1399189 
(151) 2018 01 13 
(181) 2028 01 13 
(891) 2018 01 13 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97556 A 
(800) 1399215 
(151) 2018 02 09 
(181) 2028 02 09 
(891) 2018 02 09 
(511) 05, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97561 A 
(800) 963726 
(151) 2008 03 27 
(181) 2028 03 27 
(891) 2018 03 28 
(511) 07, 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97578 A 
(800) 1399277 
(151) 2017 12 19 
(181) 2027 12 19 
(891) 2017 12 19 
(511) 03, 05, 16, 21, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97590 A 
(800) 1399527 
(151) 2018 03 21 
(181) 2028 03 21 
(891) 2018 03 21 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97591 A 
(800) 1399542 
(151) 2018 01 22 
(181) 2028 01 22 
(891) 2018 01 22 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97592 A 
(800) 1399558 
(151) 2018 01 31 
(181) 2028 01 31 
(891) 2018 01 31 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97593 A 
(800) 1399628 
(151) 2017 06 17 
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sasaqonlo niSnebi 

(181) 2027 06 17 
(891) 2017 06 17 
(511) 21, 29, 30, 32, 35, 39 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97594 A 
(800) 1399641 
(151) 2017 12 27 
(181) 2027 12 27 
(891) 2017 12 27 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97595 A 
(800) 1399667 
(151) 2018 01 24 
(181) 2028 01 24 
(891) 2018 01 24 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97596 A 
(800) 1399718 
(151) 2018 03 09 
(181) 2028 03 09 
(891) 2018 03 09 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97598 A 
(800) 1399800 
(151) 2017 08 24 
(181) 2027 08 24 
(891) 2017 08 24 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97620 A 
(800) 1134933 
(151) 2012 08 09 
(181) 2022 08 09 
(891) 2018 03 22 
(511) 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97734 A 
(800) 1402268 
(151) 2018 03 29 
(181) 2028 03 29 
(891) 2018 03 29 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97819 A 
(800) 1402699 
(151) 2017 12 27 
(181) 2027 12 27 
(891) 2017 12 27 
(511) 03 
__________________________________________ 

(260) AM 2019 97823 A 
(800) 1402739 
(151) 2018 03 23 
(181) 2028 03 23 
(891) 2018 03 23 
(511) 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97846 A 
(800) 1403405 
(151) 2017 12 27 
(181) 2027 12 27 
(891) 2017 12 27 
(511) 18, 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97936 A 
(800) 1404776 
(151) 2017 12 21 
(181) 2027 12 21 
(891) 2017 12 21 
(511) 03, 16 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97937 A 
(800) 1404876 
(151) 2018 02 26 
(181) 2028 02 26 
(891) 2018 02 26 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97938 A 
(800) 1404879 
(151) 2017 12 06 
(181) 2027 12 06 
(891) 2017 12 06 
(511) 09, 12, 39 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97939 A 
(800) 1404917 
(151) 2018 01 31 
(181) 2028 01 31 
(891) 2018 01 31 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97940 A 
(800) 1404942 
(151) 2018 02 02 
(181) 2028 02 02 
(891) 2018 02 02 
(511) 03, 16 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97941 A 
(800) 1404962 
(151) 2018 03 01 
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sasaqonlo niSnebi 

(181) 2028 03 01 
(891) 2018 03 01 
(511) 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97942 A 
(800) 1404992 
(151) 2018 05 02 
(181) 2028 05 02 
(891) 2018 05 02 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97943 A 
(800) 1405010 
(151) 2018 02 05 
(181) 2028 02 05 
(891) 2018 02 05 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97944 A 
(800) 560430 
(151) 1990 09 25 
(181) 2020 09 25 
(891) 2018 05 08 
(511) 16 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2019 97945 A 
(800) 1092222 
(151) 2011 07 20 
(181) 2021 07 20 
(891) 2018 05 09 
(511) 03 
__________________________________________ 
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saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi 
da geografiuli aRniSvnebi 

 
lisabonis SeTanxmebis Tanaxmad, saerTaSoriso registraciis 

safuZvelze saqarTveloSi gansaxilvelad miRebuli 
saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi 

 

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). 

 
 
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 4727 
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1120 
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2018 07 30 
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2018 23 10 
ადგილწარმოშობის დასახელება: CACAO AMAZONAS PERÚ 
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:  
31 – Cocoa (Theobroma cacao L. Var. “Native cocoa”) as fermented dry beans with shell. 
განმცხადებლის სახელი და მისამართი:   The Peruvian State is the holder of the Peruvian appellations 

of origin and the producers who use them require authorizati-
ons from the Peruvian State. Peru, პერუ 

___________________________________________________ 
 
 
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 4728 
საერთაშორისო რეგისტრაციის ნომერი: 1121 
საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 2018 07 30 
განაცხადის შეტანის თარიღი: 2018 23 10 
ადგილწარმოშობის დასახელება: ACEITUNA DE TACNA 
საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის რეგისტრაცია:  
31 – Table olive, Sevillana de Perú or Criolla variety (green, black and mulata types). 
განმცხადებლის სახელი და მისამართი:   The Peruvian State is the holder of the Peruvian appellations 

of origin and the producers who use them require authorizati-
ons from the Peruvian State. პერუ 

___________________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 
 

gamogonebebi 
 

patentis moqmedebis aRdgena 
 
 
(21) AP 2013 13312 
(11) P 2016 6494 B  
(73) ჟორა გაბრიჭიძე;  

ნანი მიქავა;  
ნატა გოგოხია 

(54) შებოლილი არყის წარმოების ხერხი 
პატენტი გაუქმებული იყო: 2018 12 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 05 27 
 

___________________________________ 

 
patentebis gauqmeba aRdgenis uflebiT 

 
 
(21) AP 2009 12474 
(11) P 2013 5893 B  
(73) პეტერ სელეში; 

იენე ჩანი 
(54) სიგარეტის ფილტრი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 04 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 04 30-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2011 12905 
(11) P 2016 6487 B  
(73) ტაკედა  ფარმასიუტიკალ კომპანი ლიმიტიდ 
(54) ენტერული ტაბლეტი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 04 28 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 04 28-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2013 13081 
(11) P 2014 6110 B  
(73) ვახტანგ  ასლანიკაშვილი 
(54) მიწისქვეშა სარწყავი კვანძი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 05 07 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 05 07-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2013 13643 
(11) P 2016 6554 B  
(73) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი ლიმიტედ  
(54) აზოტშემცველი ჰეტეროციკლური ნაერთი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 04 24 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 04 24-მდე 

___________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 2015 13815 
(11) P 2016 6573 B  
(73) ჟორა გაბრიჭიძე  
(54) კომპლექტი ქვევრის დასახურად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 04 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 04 30-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2015 14322 
(11) P 2018 6921 B  
(73) პფაიზერ ინკ. 
(54) პირაზოლოპირიდინები და პირაზოლოპირიმიდინები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 04 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 04 30-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2002 7190 
(11) P 2005 3602 B  
(73) ოცუკა ფარმასუიტიკალ კო., ლტდ 
(54) არიპიპრაზოლის ხსნარი ორალურად მიღებისათვის 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 04 24 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 04 24-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2004 9087 
(11) P 2010 4886 B  
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი კორპორეიშენ 
(54) მონაცემთა მიწოდება 3GPP-თან დაკავშრებული WLAN-ით 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 04 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 04 30-მდე 

___________________________________ 

 
patentebis moqmedebis aRdgenis vadis amowurva 

 
 
(21) AP 2006 10441 
(11) P 2009 4738 B  
(73) აზიენდე ქიმიჩე რიუნიტე ანჯელინი ფრანჩესკო ა.ც.რ.ა.ფ.  ს.პ.ა. 
(54) 3-ამინოკარბაზოლის ბენზოილ-წარმოებულების გამოყენება პროსტაგლანდინ-E2-ის  

(PGE2) გამომუშავების დარღვევასთან დაკავშირებული დაავადების სამკურნალოდ 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 05 03 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 05 03-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2007 10965 
(11) P 2010 5103 B  
(73) ნოვარტის აგ 
(54) ნაერთები და კომპოზიციები, როგორც HEDGEHOG-გზის მოდულატორები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 05 04 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 05 04-მდე 

___________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 1999 5634 
(11) P 2003 3119 B  
(73) ავენტის ფარმა ს.ა  
(54) ახალი ოქტაჰიდრო-6,10-დიოქსო-6H-პირიდაზინო{1,2-a}{1,2}დიაზეპინ-1-კარბონმჟავას  

წარმოებულები, მათი მიღების ხერხი და გამოყენება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 04 26 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 04 26-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2002 7202 
(11) P 2006 3804 B  
(73) ეურო-ცელტიკ ს.ა.  
(54) დღეში ერთხელ შესაყვანი ოქსიკოდონის შემადგენლობები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 05 02 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 05 02-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2003 8523 
(11) P 2007 4149 B  
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი კორპორეიშენ 
(54) ენერგეტიკული რესურსების  ოპტიმიზაციის ხერხი და სისტემა უსადენო მოწყობილობებში 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 04 29 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 04 29-მდე 

___________________________________ 
 

(21) AP 2003 8531 
(11) P 2007 4046 B  
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი კორპორეიშენ  
(54) მომხმარებლის მოწყობილობის საიდენტიფიკაციო სპეციფიკური სკრემბლირების  

კოდის გენერაცია მაღალსიჩქარიანი საერთო გამოყენების მართვის არხებისათვის 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 05 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 05 05-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2003 8534 
(11) P 2007 4150 B  
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი კორპორეიშენ 
(54) მოწყობილობა და ხერხი  რადიოქსელის მომსახურე კონტროლერის საშუალებით B  

კვანძის გაწმენდის მართვის ნებართვის გასაცემად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 05 07 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 05 07-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2004 9088 
(11) P 2009 4714 B  
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი კორპორეიშენ 
(54) უსადენო ლოკალური ქსელით (WLAN) ინტერნეტ-პროტოკოლის მულტიმედიური  

ქვესისტემის (IMS) წვდომის უზრუნველყოფის ხერხი და არქიტექტურა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 04 30 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 04 30-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2003 9300 
(11) P 2010 5068 B  
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი  კორპორეიშენ 
(54) მომხმარებლის მოწყობილობის საიდენტიფიკაციო სპეციფიკური სკრემბლირების  

კოდის გენერაცია მაღალსიჩქარიანი საერთო  გამოყენების მართვის არხებისათვის 
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პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 05 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 05 05-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2003 9320 
(11) P 2010 5136 B  
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი კორპორეიშნ 
(54) მოწყობილობა და ხერხი  რადიოქსელის  მომსახურე კონტროლერის საშუალებით B 

 კვანძის გაწმენდის მართვის ნებართვის გასაცემად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 05 07 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 05 07-მდე 

___________________________________ 
 
(21) AP 2003 9964 
(11) P 2011 5197 B  
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი  კორპორეიშენ  
(54)  მომხმარებლის მოწყობილობის საიდენტიფიკაციო სპეციფიკური სკრემბლირების  

კოდის გენერაცია მაღალსიჩქარიანი საერთო გამოყენების მართვის არხებისათვის 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2018 05 05 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადა ამოიწურა: 2019 05 05-მდე 

___________________________________ 

 
patentmflobelis dasaxelebis da/an misamarTis cvlileba 

 
 
(21) AP 2010 12819 
(11) P 2016 6543 B  
(54) ფარმაცევტული შემადგენლობა, რომელიც შეიცავს ფუმარმჟავას ერთ ან მეტ რთულ  

ეთერს დაშლად მატრიცაში 
ყოფილი დასახელება და ყოფილი მისამართი: ფორვარდ ფარმა ოპერეიშენ აპს (DK) 

ოსტერგადე 24A, 1, 1100 კოპენჰაგენი K, დანია  (DK) 
ახალი დასახელება და ახალი მისამართი:   ფვპ აიპი აპს (DK) 

ოსტერგადე 24A, 1, 1100 კოპენჰაგენი K., დანია  (DK) 
რეესტრში შეტანის თარიღი: 15 05 2019 

___________________________________ 
 
 

(21) AP 2010 12819 
(11) P 2016 6543 B  
(54) ფარმაცევტული შემადგენლობა, რომელიც შეიცავს ფუმარმჟავას ერთ ან მეტ რთულ  

ეთერს დაშლად მატრიცაში 
ყოფილი დასახელება და ყოფილი მისამართი: ფორვარდ ფარმა ა/ს 

ოსტერგადე 24A,1. DK-1100 კოპენჰაგენი K., დანია 
ახალი დასახელება და ახალი მისამართი:   ფორვარდ ფარმა ოპერეიშენ აპს (DK)  

ოსტერგადე 24A, 1, 1100 კოპენჰაგენი K., დანია (DK) 
რეესტრში შეტანის თარიღი: 15 05 2019 

___________________________________ 

 
 
 
 
 
 

                                                      
 

 #10  2019 05 27 
 

105 
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sasargeblo modelebi 
 

patentis moqmedebis aRdgena 
 
 

(21) AU 2010 11755 
(11) U 2011 1667 Y  
(73) მამუჩარ  ყიფიანი; 

გივი თალაკვაძე; 
ნათია ბუკია; 
სვეტლანა დოსკიევა  

(54) ჰელმინთოციდური საშუალების მიღების ხერხი  
პატენტი გაუქმებული იყო: 2017 04 14 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2019 05 13 

___________________________________ 

 
patentis gauqmeba aRdgenis uflebiT 

 
 
(21) AU 2010 11779 
(11) U 2012 1697 Y  
(73) ნინო ურუშაძე 
(54) ბენტონიტური თიხის(კერძოდ ოზურგეთის რაიონის სოფ. ასკანაში მოპოვებადი    

მომწვანო-ცისფერი თიხის)გამოყენებით სამკურნალო და სამკურნალო-კოსმეტიკური    
აპლიკაციების დამზადების ხერხი   

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 04 30 
მოდელის მოქმედების აღდგენა შესაძლებელია: 2020 04 30-მდე 

___________________________________ 
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oficialuri Setyobineba 

 
 
 
 
 
 

(111) M 1998 10919 R2 
(156) 1998 09 23 
(186) 2028 09 23 
(732) ივ ჰოლდინგს ელელსი 

3800 პარამაუნტ პარკვეი, სუიტ 250,  
მორისვილი, NC 27560, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11849 R2 
(156) 1999 04 20 
(186) 2029 04 20 
(732) დელ ინკ. (დელავერის კორპორაცია) 

უან დელ უეი, რაუნდ-როკი, ტეხასი  
78682, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11850 R2 
(156) 1999 04 20 
(186) 2029 04 20 
(732) დელ ინკ. (დელავერის კორპორაცია) 

უან დელ უეი, რაუნდ-როკი, ტეხასი  
78682, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11686 R2 
(156) 1999 03 15 
(186) 2029 03 15 
(732) ფინარ სიუთ მამიულერი სანაიი ანონიმ  

შირქეთი 
ფინარბაში იოლუ იუსთ/იუ, ფინარბაში- 
იზმირი, თურქეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11873 R2 
(156) 1999 04 20 
(186) 2029 04 20 
(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი 

უან პროქტერ & გემბლ პლაზა,  
ცინცინატი, ოჰაიო, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12285 R2 
(156) 1999 05 24 
(186) 2029 05 24 
(732) ოპელ აუტომობილ გმბჰ 

ბანჰოფსპლაცი, 65423 რუსელსჰაიმი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12331 R2 
(156) 1999 06 09 
(186) 2029 06 09 

 
 
 
 
 
 
(732) ჰიპ & კო. 

ბრიუნიგშტრასე 141, CH-6072 ზაქსელნი,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12380 R2 
(156) 1999 06 15 
(186) 2029 06 15 
(732) ბაკარდი & კომპანი ლიმიტიდ  

ოილეშტრასე 5, 9490 ვადუცი,  
ლიხტენშტაინი, ლიხტენშტაინი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12616 R2 
(156) 1999 08 24 
(186) 2029 08 24 
(732) ინტელ კორპორეიშენ 

2200 მიშენ კოლიჯ ბულვარი, სანტა- 
კლარა, კალიფორნია 95052-8119, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12211 R2 
(156) 1999 05 14 
(186) 2029 05 14 
(732) ვაკერ ნოისონ სე 

პროისენშტრასე 41, 80809 მიუნხენი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12650 R2 
(156) 1999 08 24 
(186) 2029 08 24 
(732) ფაქ გიდა იურეთიმ ვე ფაზარლამა ა.შ. 

ფაქ იშ, მერქეზი, პროფ. დრ. ბიულენთ  
თარჯან სოქ. N5/6, გაირეთეფე,  
სტამბოლი, თურქეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12574 R2 
(156) 1999 07 13 
(186) 2029 07 13 
(732) სეგა გეიმზ კო., ლტდ. 

სუმიტომო ფუდოსან ოსაკი გარდენ  
თაუერ, 1-1-1 ნიში-შინაგავა, შინაგავა- 
კუ, ტოკიო,  

__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13189 R2 
(156) 2000 03 29 
(186) 2030 03 29 
(732) სეგა გეიმზ კო., ლტდ. 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 
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სუმიტომო ფუდოსან ოსაკი გარდენ  
თაუერ, 1-1-1 ნიში-შინაგავა, შინაგავა- 
კუ, ტოკიო, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13190 R2 
(156) 2000 03 29 
(186) 2030 03 29 
(732) სეგა გეიმზ კო., ლტდ. 

სუმიტომო ფუდოსან ოსაკი გარდენ  
თაუერ, 1-1-1 ნიში-შინაგავა, შინაგავა- 
კუ, ტოკიო, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11700 R2 
(156) 1999 03 16 
(186) 2029 03 16 
(732) ფიატ გრუპ მარკეტინგ & კორპორეიტ  

კომუნიკეიშენ ს.პ.ა. 
ვია ნიცა 250, 10126 ტურინი, იტალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19074 R1 
(156) 2009 02 13 
(186) 2029 02 13 
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ),  

ცვაიგნიდერლასუნგ ფრაიენბახი ჰუობ- 
შტრასე 3, 8808 ფეფიკონ SZ, შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11840 R2 
(156) 1999 04 19 
(186) 2029 04 19 
(732) ფიატ გრუპ მარკეტინგ & კორპორეიტ  

კომუნიკეიშენ ს.პ.ა. 
ვია ნიცა 250, 10126 ტურინი, იტალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18670 R1 
(156) 2008 08 29 
(186) 2028 08 29 
(732) შპს „ემბავუდ ჯორჯია“ 

მარნეულის ქ. 37, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18965 R1 
(156) 2008 11 28 
(186) 2028 11 28 
(732) შპს „ჯეოსთილი“ 

დავით გარეჯის 36, რუსთავი, 3700,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19239 R1 
(156) 2009 04 21 
(186) 2029 04 21 

(732) ლოტე ალუმინიუმ კო., ლტდ. 
1005, დოქსან-დონგ, გეუმჩონ-გუ, სეული,  
კორეის რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19259 R1 
(156) 2009 04 29 
(186) 2029 04 29 
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,   
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19261 R1 
(156) 2009 04 29 
(186) 2029 04 29 
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,   
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19262 R1 
(156) 2009 04 29 
(186) 2029 04 29 
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,   
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19263 R1 
(156) 2009 04 29 
(186) 2029 04 29 
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,   
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19264 R1 
(156) 2009 04 29 
(186) 2029 04 29 
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,   
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19265 R1 
(156) 2009 04 29 
(186) 2029 04 29 
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,   
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2009 19266 R1 
(156) 2009 04 29 
(186) 2029 04 29 
(732) სს `გეფა~ 
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აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,   
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19267 R1 
(156) 2009 04 29 
(186) 2029 04 29 
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,   
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2009 19268 R1 
(156) 2009 04 29 
(186) 2029 04 29 
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,   
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2009 19218 R1 
(156) 2009 04 21 
(186) 2029 04 21 
(732) ფორდ მოტორ კომპანი 

უან ამერიკან როუდი, დირბორნი,  
მიჩიგანი 48126, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19377 R1 
(156) 2009 05 27 
(186) 2029 05 27 
(732) სვის ფარმა ინტერნეიშენალ აგ 

ვალდმანშტრასე  8, 8001 ციურიხი,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19406 R1 
(156) 2009 06 16 
(186) 2029 06 16 
(732) მასტერკარდ ინტერნეშენელ  

ინკორპორეიტიდ, დელავერის  
კორპორაცია 
2000 პერჩეიზ სტრიტი, პერჩეიზი,   
ნიუ-იორკი 10577-2405, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19323 R1 
(156) 2009 05 15 
(186) 2029 05 15 
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,   
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19324 R1 
(156) 2009 05 15 
(186) 2029 05 15 

(732) სს `გეფა~ 
აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,   
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19459 R1 
(156) 2009 06 29 
(186) 2029 06 29 
(732) რკნ ტელევისიონ ს.ა. 

ავენიდა დე ლას ამერიკას N65-82,  
ბოგოტა, კოლუმბია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19460 R1 
(156) 2009 06 29 
(186) 2029 06 29 
(732) რკნ ტელევისიონ ს.ა. 

ავენიდა დე ლას ამერიკას N65-82,  
ბოგოტა, კოლუმბია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19420 R1 
(156) 2009 06 16 
(186) 2029 06 16 
(732) ნგკ სპარკ პლაგ კო., ლტდ 

14-18, ტაკატსუჯი-ჩო, მიზუჰო-კუ,  
ნაგოია-სიტი, 467-8525, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19421 R1 
(156) 2009 06 16 
(186) 2029 06 16 
(732) ნგკ სპარკ პლაგ კო., ლტდ 

14-18, ტაკატსუჯი-ჩო, მიზუჰო-კუ,  
ნაგოია-სიტი, 467-8525, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19426 R1 
(156) 2009 06 16 
(186) 2029 06 16 
(732) დანია კოსმეტიკს ლტდ 

16, ჰაკადარ სტრიტი, ოლდ ინდასტრიალ  
ერია, 42377 ნეტანია, ისრაელი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19476 R1 
(156) 2009 06 29 
(186) 2029 06 29 
(732) ნგკ სპარკ პლაგ კო., ლტდ 

14-18, ტაკატსუჯი-ჩო, მიზუჰო-კუ,  
ნაგოია-სიტი, 467-8525, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19481 R1 
(156) 2009 06 29 
(186) 2029 06 29 
(732) ჩერი ოტომოუბილ კო., ლტდ 
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N8 ჩანგჩუნ როუდი, ეკონომიკ ენდ  
ტექნოლოჯიკალ დიველოპმენტ ზოუნი, 
ვუჰუ, ანჰუი პროვინსი, 241009, ჩინეთის  
სახალხო რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19851 R1 
(156) 2009 09 30 
(186) 2029 09 30 
(732) აკციონერნოე ობშჩესტვო  

`პივოვარნია მოსკვა-ეფეს~ 
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ, 
RU-117546 მოსკოვი, რუსეთის  
ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19790 R1 
(156) 2009 09 11 
(186) 2029 09 11 
(732) ტოტო  ლტდ. 

1-1, ნაკაშიმა 2-ჩომე, კოკურაკიტა-კუ,  
კიტაკუიუშუ-ში, ფუკუოკა-კენ, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11718 R2 
(156) 1999 03 16 
(186) 2029 03 16 
(732) იანსენ ფარმაცევტიკა ნ.ვ. 

30, ტურნჰოუტსევეგ, ბ-2340 ბეერსე,  
ბელგია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11725 R2 
(156) 1999 03 17 
(186) 2029 03 17 
(732) ბიტბურგერ ბრაუგრუპე გმბჰ 

რემერმაუერ 3, 54634 ბიტბურგი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11970 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) პიაჯო & კ. ს.პ.ა. 

ვიალე რინალდო პიაჯო, 25 პონტედერა 
(PI), იტალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11971 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) აუტომობილე კლუბ დი ბრეშა 

ვია ენცო ფერარი 4/6 - 25134 ბრეშა, 
იტალია 

__________________________________________ 
 
 

(111) M 1999 11972 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) აუტომობილე კლუბ დი ბრეშა 

ვია ენცო ფერარი 4/6 - 25134 ბრეშა,  
იტალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11973 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) აუტომობილე კლუბ დი ბრეშა 

ვია ენცო ფერარი 4/6 - 25134 ბრეშა,  
იტალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11974 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) აუტომობილე კლუბ დი ბრეშა 

ვია ენცო ფერარი 4/6 - 25134 ბრეშა,  
იტალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11975 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) პიაჯო & კ. ს.პ.ა. 

ვიალე რინალდო პიაჯო, 25 პონტედერა  
(PI), იტალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12396 R2 
(156) 1999 06 29 
(186) 2029 06 29 
(732) იაგუარ ლენდ როვერ ლიმიტიდ 

ები როუდი, უიტლი, კოვენტრი CV3 4LF,  
გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12398 R2 
(156) 1999 06 29 
(186) 2029 06 29 
(732) იაგუარ ლენდ როვერ ლიმიტიდ 

ები როუდი, უიტლი, კოვენტრი CV3 4LF,  
გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11639 R2 
(156) 1999 02 18 
(186) 2029 02 18 
(732) სოსიეტე სივილ დე შატო პოტენსაკ 

შატო ლევილ ლა კასა, 33250 სენ- 
ჟულიენ ბეიშეველი, საფრანგეთი 

__________________________________________ 
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(111) M 1999 11524 R2 
(156) 1999 02 16 
(186) 2029 02 16 
(732) სოსიეტე სივილ დე შატო ლეოვილ  

ლა კას 
სენ-ჟულიენ ბეიშეველ, F-33250 პოიაკი,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11641 R2 
(156) 1999 02 18 
(186) 2029 02 18 
(732) სოსიეტე სივილ დე შატო ლეოვილ  

ლა კას 
სენ-ჟულიენ ბეიშეველ, F-33250 პოიაკი,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11959 R2 
(156) 1999 05 06 
(186) 2029 05 06 
(732) ფრატელი ბრანკა დისტილერიე  

ს.რ.ლ. 
ვია ბროლეტო 35, I-20121 მილანი,  
იტალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11954 R2 
(156) 1999 05 06 
(186) 2029 05 06 
(732) ჯ. & პ. კოუტზ, ლიმიტიდ 

1 ჯორჯ სქვეა, გლაზგო G2 1AL,  
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12087 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) ფურუნო ელექტრიკ კო., ლტდ 

9-52, აშიჰარა-ჩო, ნიშინომია-ში, ჰიოგო- 
კენი, იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12180 R2 
(156) 1999 05 12 
(186) 2029 05 12 
(732) აგლუკონ სპეციალდიუნგერ  

გმბჰ & კო. კგ 
ჰეერდტერ ლანდშტრასე 199, D-40549  
დიუსელდორფი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12121 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) ეშლენდ ლაისენსინგ ენდ ინტელექტუალ  

პროპერტი ლლკ 
 

5200 ბლეიზერ პარკვეი, დუბლინი,  
ოჰაიო 43017, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12022 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) ფაბრიკა დ'არმი პიეტრო ბერეტა ს.პ.ა. 

ვია პ. ბერეტა, 18-25063 გარდონე-ვალ- 
ტრომპია, (ბს), იტალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11986 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) ფაბრიკა დ'არმი პიეტრო ბერეტა ს.პ.ა. 

ვია პ. ბერეტა, 18-25063 გარდონე-ვალ- 
ტრომპია, (ბს), იტალია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12034 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) ადპ გაუზელმან გმბჰ 

მერკურ-ალეე 1-15, 32339 ესპელკამპი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12035 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) ადპ გაუზელმან გმბჰ 

მერკურ-ალეე 1-15, 32339 ესპელკამპი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12036 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) ადპ გაუზელმან გმბჰ 

მერკურ-ალეე 1-15, 32339 ესპელკამპი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12037 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) ადპ გაუზელმან გმბჰ 

მერკურ-ალეე 1-15, 32339 ესპელკამპი,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12093 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) სოლვეი ფრანს 

25, რიუ დე კლიში, F-75009 პარიზი,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
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(111) M 2009 19444 R  
(732) ჯონსონ კონტროლზ ტექნოლოჯი გმბჰ 

ვიქტორ ფონ ბრანს-შტრასე 21, 8212 
ნიუჰაუზენი ამ რეინფოლი, შვეიცარია 

(770) ჯონსონ კონტროლზ ტექნოლოჯი  
კომპანი 
2875 ჰაი მედოუ სერქლი, ობერნ ჰილზი,  
MI 48326-2773, აშშ 

(580) 16 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19405 R  
(732) ჯონსონ კონტროლზ ტექნოლოჯი გმბჰ 

ვიქტორ ფონ ბრანს-შტრასე 21, 8212  
ნიუჰაუზენი ამ რეინფოლი, შვეიცარია 

(770) ჯონსონ კონტროლზ ტექნოლოჯი  
კომპანი 
2875 ჰაი მედოუ სერქლი, ობერნ ჰილზი,  
MI 48326-2773, აშშ 

(580) 16 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2011 22003 R  
(732) ტაკედა ფარმასიუტიკალს  

ინტერნეიშნლ აგ 
ტურგაუერშტრასე 130, 8152 გლადპარკი- 
ოპფიკონი (ციურიხი), შვეიცარია 

(770) უნიფარმ, ინკ. 
350 ფიფთ ავენიუ,სუიტი 6701,  
ნიუ-იორკი, N.Y. 10118, აშშ 

(580) 24 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 3214 R  
(732) ჯონსონ კონტროლზ ტექნოლოჯი გმბჰ 

ვიქტორ ფონ ბრანს-შტრასე 21, 8212  
ნიუჰაუზენი ამ რეინფოლი, შვეიცარია 

(770) იორკ ინტერნეშენელ კორპორეიშენ 
507 ისტ მიჩიგან სტრიტი მილუოკი,  
WI 53202, აშშ 

(580) 16 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 5137 R  
(732) პირამალ კრიტიკალ კეა ლიმიტიდ 

სუიტ 4, გრაუნდ ფლორ ჰითროუ ბულვარ  
- ისტ უინგი, 280 ბათ როუდი, ვესტ  
დრეიტონი, UB7 0DQ, ინგლისი,  
გაერთიანებული სამეფო 

(770) იანსენ ფარმაცევტიკა ნ. ვ. 
ტურნუტსევეგი 30, B-2340 ბერსი, ბელგია 

(580) 03 05 2019 
__________________________________________ 
 

 
 
 
(111) M 1997 4688 R  

(732) პირამალ კრიტიკალ კეა ლიმიტიდ 
სუიტ 4, გრაუნდ ფლორ ჰითროუ ბულვარ  
- ისტ უინგი, 280 ბათ როუდი, ვესტ  
დრეიტონი, UB7 0DQ, ინგლისი,  
გაერთიანებული სამეფო 

(770) იანსენ ფარმაცევტიკა ნ. ვ. 
ტურნუტსევეგი 30, B-2340 ბერსი, ბელგია 

(580) 03 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 5142 R  
(732) პირამალ კრიტიკალ კეა ლიმიტიდ 

სუიტ 4, გრაუნდ ფლორ ჰითროუ ბულვარ  
- ისტ უინგი, 280 ბათ როუდი, ვესტ  
დრეიტონი, UB7 0DQ, ინგლისი,  
გაერთიანებული სამეფო 

(770) იანსენ ფარმაცევტიკა ნ. ვ. 
ტურნუტსევეგი 30, B-2340 ბერსი, ბელგია 

(580) 03 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2013 23868 R  
(732) რამაზ ხარებავა 

VI მკრ., კორპ. 7, ბ. 12, გლდანის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(770) რამაზ ხარებავა 
VI მკრ., კორპ. 7, ბ. 12, გლდანის რაიონი, 
თბილისი, საქართველო;  
ბადრი ბაგათელია 
ირ. აბაშიძის ქ. 70, ბ. 76, 0162, თბილისი, 
საქართველო 

(580) 11 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 25452 R  
(732) შპს `ბერიკა~ 

ჭავჭავაძის გამზ.1 შეს.6, ბ. 80, 0179,  
თბილისი, თბილისი, საქართველო 

(770) შპს `კახური ტრადიციული მეღვინეობა~ 
ქსნის ქ. 12, 0141, თბილისი, საქართველო 

(580) 03 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28554 R  
(732) შპს `კახური ტრადიციული მეღვინეობა~ 

ს. ცინცაძის ქ.12, საცხოვრებელი ფართი  
3-6, მე-3 სართ, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს `ბერიკა~ 
ჭავჭავაძის გამზ.1 შეს.6, ბ. 80, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(580) 03 05 2019 
__________________________________________ 

uflebebis sruli gadacema 
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(111) M 2016 27042 R  
(732) რამაზ ხარებავა 

VI მკრ., კორპ. 7, ბ. 12, გლდანის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(770) ბადრი ბაგათელია 
ირ. აბაშიძის ქ. 70, ბ. 76, 0162, თბილისი, 
საქართველო 

(580) 11 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 27043 R  
(732) რამაზ ხარებავა 

VI მკრ., კორპ. 7, ბ. 12, გლდანის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(770) ბადრი ბაგათელია 
ირ. აბაშიძის ქ. 70, ბ. 76, 0162, თბილისი, 
საქართველო 

(580) 11 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 27044 R  
(732) რამაზ ხარებავა 

VI მკრ., კორპ. 7, ბ. 12, გლდანის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(770) ბადრი ბაგათელია 
ირ. აბაშიძის ქ. 70, ბ. 76, 0162, თბილისი, 
საქართველო 

(580) 11 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28289 R  
(732) ალერჯენ ფარმაციუტიკალ  

ინტერნეიშენელ ლიმიტიდ 
კლონსაუ ბიზნეს ენდ ტექნოლოჯი  
პარკი, კულაქ, დუბლინი 17, ირლანდია 

(770) დიურატა თერაპიუტიქს ჰოლდინგ ს.ვ. 
190 ელჯინ ევენიუ, ჯორჯტაუნი,  
დიდი კაიმანი (გრანდ კაიმან) KY1-9005,  
კაიმანის კუნძულები 

(580) 16 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29958 R  
(732) შპს `კავიტა~ 

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 28, ვაკე-საბურთალოს  
რაიონი,  თბილისი, საქართველო 

(770) უსფ `კავიტა გეორგია~ 
ზემო ვაკის ქ. 7, 0179, თბილისი  
საქართველო 

(580) 10 04 2019 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 #10  2019 05 27 

 
113 



                                                    
 
 

oficialuri Setyobineba 

 
 
 
(111) M 1997 6781 R  
(732) უესტერნ იუნიონ ჰოლდინგზ, ინკ. 

7001 ისტ ბელევიუ ავენიუ, დენვერი,  
კოლორადო 80237, აშშ 

(770) უესტერნ იუნიონ ჰოლდინგზ, ინკ. 
12500 ე. ბელფორდ ავე., M12K3,  
ინგლვუდი, კოლორადო 80112, აშშ 

(580) 12 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 6782 R  
(732) უესტერნ იუნიონ ჰოლდინგზ, ინკ. 

7001 ისტ ბელევიუ ავენიუ, დენვერი,  
კოლორადო 80237, აშშ 

(770) უესტერნ იუნიონ ჰოლდინგზ, ინკ. 
12500 ე. ბელფორდ ავე., M12K3,  
ინგლვუდი, კოლორადო 80112, აშშ 

(580) 12 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 6099 R  
(732) სანოფი პასტერ  

14, ესპას ანრი ვალე, 69007 ლიონი,  
საფრანგეთი 

(770) სანოფი პასტერ 
 2, ავენიუ პონ პასტერი-69007, ლიონსი,  
საფრანგეთი 

(580) 19 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10919 R  
(732) ივ ჰოლდინგს ელელსი 

3800 პარამაუნტ პარკვეი, სუიტ 250,  
მორისვილი, NC 27560, აშშ 

(770) ივ ჰოლდინგზ ინკ. 
1105 ნ. მარკიტ სტრიტი, სუიტ 1300  
უილმინგტონი, დელავერი 19801, აშშ 

(580) 14 03 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2004 15462 R  
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ),  

ცვაიგნიდერლასუნგ ფრაიენბახი 
ჰუობშტრასე 3, 8808 ფეფიკონ SZ,  
შვეიცარია 

(770) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ),  
ცვაიგნიდერლასუნგ ციურიხ 
იმ ტიერგარტენ 7, 8055 ციურიხი,  
შვეიცარია 

(580) 16 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2004 15463 R  
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ),  

ცვაიგნიდერლასუნგ ფრაიენბახი 

 
 
 
ჰუობშტრასე 3, 8808 ფეფიკონ SZ,  
შვეიცარია 

(770) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ),  
ცვაიგნიდერლასუნგ ციურიხ 
იმ ტიერგარტენ 7, 8055 ციურიხი,  
შვეიცარია 

(580) 16 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19074 R  
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ),  

ცვაიგნიდერლასუნგ ფრაიენბახი 
ჰუობშტრასე 3, 8808 ფეფიკონ SZ,  
შვეიცარია 

(770) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ),  
ცვაიგნიდერლასუნგ ციურიხ 
იმ ტიერგარტენ 7, 8055 ციურიხი,  
შვეიცარია 

(580) 16 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19444 R  
(732) ჯონსონ კონტროლზ ტექნოლოჯი  

კომპანი 
2875 ჰაი მედოუ სერქლი, ობერნ ჰილზი,  
MI 48326-2773, აშშ 

(770) ჯონსონ კონტროლზ ტექნოლოჯი  
კომპანი 
915 ისტ 32 სტრიტი, ჰოლენდი, მიჩიგანი,  
49423, აშშ 

(580) 16 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19254 R  
(732) უაიტუეივ სერვისიზ, ინკ., დელავერის  

შტატის კორპორაცია 
12002 ერპორტ უეი, ბრუმფილდი,  
კოლორადო 80021, აშშ 

(770) უაიტუეივ სერვისიზ, ინკ., დელავერის 
შტატის კორპორაცია 
300 დელავერი ავენიუ 546,  
უილმინგტონი, დელავერი, აშშ 

(580) 06 05 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19259 R  
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის 142, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

(770) შპს „ჯი პი სი“ 
მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 05 04 2019 
__________________________________________ 

mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba 
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(111) M 2009 19261 R  
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს „ჯი პი სი“ 
მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 05 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19262 R  
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს „ჯი პი სი“ 
მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
საქართველო  

(580) 05 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19263 R  
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს „ჯი პი სი“ 
მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
საქართველო  

(580) 05 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19264 R  
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს „ჯი პი სი“ 
მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
საქართველო  

(580) 05 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19265 R  
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს „ჯი პი სი“ 
მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
საქართველო  

(580) 05 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19266 R  
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს „ჯი პი სი“ 
მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
საქართველო  

(580) 05 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19267 R  
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს „ჯი პი სი“ 
მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 05 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19268 R  
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს „ჯი პი სი“ 
მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
საქართველო  

(580) 05 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19371 R  
(732) ჯმ კორეა კომპანი 

ჩეონგჩეონ-დონგი, 233 ბუპიეონგდაერო,  
ბუპიეონგ-გუ, ინჩეონი, 403-714, კორეის  
რესპუბლიკა 

(770) ჯმ კორეა კომპანი 
199-1, ჩეონგჩეონ-2 დონგი, ბუპუინგ-გუ,  
ინჩეონი, კორეის რესპუბლიკა 

(580) 16 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19405 R  
(732) ჯონსონ კონტროლზ ტექნოლოჯი  

კომპანი 
2875 ჰაი მედოუ სერქლი, ობერნ ჰილზი,  
MI 48326-2773, აშშ 

(770) ჯონსონ კონტროლზ ტექნოლოჯი  
კომპანი 
915 ისტ 32 სტრიტი, ჰოლენდი, მიჩიგანი,  
49423, აშშ 

(580) 16 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19323 R  
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს „ჯი პი სი“ 
მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
საქართველო  

(580) 05 04 2019 
__________________________________________ 
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(111) M 2009 19324 R  
(732) სს `გეფა~ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,  
თბილისი, საქართველო 

(770) შპს „ჯი პი სი“ 
მარჯანიშვილის ქ. 26, 0102, თბილისი,  
საქართველო  

(580) 05 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20088 R  
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ),  

ცვაიგნიდერლასუნგ ფრაიენბახი 
ჰუობშტრასე 3, 8808 ფეფიკონ SZ,  
შვეიცარია 

(770) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ), 
ცვაიგნიდერლასუნგ ციურიხ 
იმ ტიერგარტენ 7, 8055 ციურიხი,  
შვეიცარია 

(580) 16 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20089 R  
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ),  

ცვაიგნიდერლასუნგ ფრაიენბახი 
ჰუობშტრასე 3, 8808 ფეფიკონ SZ,  
შვეიცარია 

(770) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ),  
ცვაიგნიდერლასუნგ ციურიხ 

იმ ტიერგარტენ 7, 8055 ციურიხი,  
შვეიცარია 

(580) 16 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 3214 R  
(732) იორკ ინტერნეშენელ კორპორეიშენ 

507 ისტ მიჩიგან სტრიტი მილუოკი,  
WI 53202, აშშ 

(770) იორკ ინტერნეშენელ კორპორეიშენ 
631 საუთ რიჩლენდ ავენიუ, იორკი, 
პენსილვანია, აშშ 

(580) 16 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2012 22732 R  
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ),  

ცვაიგნიდერლასუნგ ფრაიენბახი 
ჰუობშტრასე 3, 8808 ფეფიკონ SZ,  
შვეიცარია 

(770) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ),  
ცვაიგნიდერლასუნგ ციურიხ 
იმ ტიერგარტენ 7, 8055 ციურიხი,  
შვეიცარია 

(580) 16 04 2019 
__________________________________________ 
 
 

(111) M 2012 22965 R  
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ),  

ცვაიგნიდერლასუნგ ფრაიენბახი 
ჰუობშტრასე 3, 8808 ფეფიკონ SZ,  
შვეიცარია 

(770) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ),  
ცვაიგნიდერლასუნგ ციურიხ 
იმ ტიერგარტენ 7, 8055 ციურიხი,  
შვეიცარია 

(580) 16 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11614 R  
(732) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ), 

ცვაიგნიდერლასუნგ ფრაიენბახი 
ჰუობშტრასე 3, 8808 ფეფიკონ SZ,  
შვეიცარია 

(770) ბასფ აგრო ბ.ვ., არნემ (ნლ),  
ცვაიგნიდერლასუნგ ციურიხ 
იმ ტიერგარტენ 7, 8055 ციურიხი,  
შვეიცარია 

(580) 16 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24438 R  
(732) უესტერნ იუნიონ ჰოლდიგზ, ინკ. 

7001 ისტ ბელევიუ ავენიუ, დენვერი,  
კოლორადო 80237, აშშ 

(770) უესტერნ იუნიონ ჰოლდიგზ, ინკ. 
12500 ე. ბელფორდ ავენიუ M21A2,  
ინგლვუდი, კოლორადო 80112, აშშ 

(580) 12 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 11731 R  
(732) პრიმიქს, ინკ. 

რტ. 20 & ჰარმონ როუდი, ნ. კინგსვილი, 
ოჰაიო 44068, აშშ 

(770) პრიმიქს, ინკ. 
საფოსტო ყუთი 281, ჩრდილოეთ  
კინგსვაილი, ოჰაიო 44068, აშშ 

(580) 22 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12112 R  
(732) ივეკო ს.პ.ა. 

ვია პუგლია 35, ტურინი, ს/კ 10156,  
იტალია 

(770) ნუოვე ინიციატივე ფინანციარი 5 ს.პ.ა. 
ვია პუგლია 35, ტურინი, ს/კ 10156,  
იტალია 

(580) 17 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24719 R  
(732) სს `ევექსის ჰოსპიტლები~ 
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ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი,   
საქართველო 

(770) სს `სამედიცინო კორპორაცია ევექსი~ 
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი,   
საქართველო 

(580) 12 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24720 R  
(732) სს `ევექსის ჰოსპიტლები~ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი,   
საქართველო 

(770) სს `სამედიცინო კორპორაცია ევექსი~ 
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი, 
საქართველო 

(580) 12 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24725 R  
(732) სს `ევექსის ჰოსპიტლები~ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი,   
საქართველო 

(770) სს `სამედიცინო კორპორაცია ევექსი~ 
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი, 
საქართველო  

(580) 12 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26405 R  
(732) იმპლას ფუტკეარ, ელელსი 

2001 T.W. ალექსანდრ დრაივი, ბოქს  
13925, დარემ ნორს კაროლინა 27709, აშშ 

(770) იმპლას ფუტკეარ, ელელსი, დელავერის 
შეზღუდული პასუხისმგებლობის  
კომპანია 
2001 T.W. ალექსანდრ დრაივი, ბოქს  
13925, დარემ ნორს კაროლინა 27709, აშშ 

(580) 18 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 25859 R  
(732) სს `ევექსის ჰოსპიტლები~ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი,   
საქართველო 

(770) სს `სამედიცინო კორპორაცია ევექსი~ 
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი, 
საქართველო  

(580) 12 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26187 R  
(732) სს `ევექსის ჰოსპიტლები~ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი,   
საქართველო 

(770) სს `სამედიცინო კორპორაცია ევექსი~ 
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი, 
საქართველო  

(580) 12 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26188 R  
(732) სს `ევექსის ჰოსპიტლები~ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი,   
საქართველო 

(770) სს `სამედიცინო კორპორაცია ევექსი~ 
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი, 
საქართველო  

(580) 12 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26957 R  
(732) სს `ევექსის ჰოსპიტლები~ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი,   
საქართველო 

(770) სს `სამედიცინო კორპორაცია ევექსი~ 
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი, 
საქართველო  

(580) 12 04 2019 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 26958 R  
(732) სს `ევექსის ჰოსპიტლები~ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი,   
საქართველო 

(770) სს `სამედიცინო კორპორაცია ევექსი~ 
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 40, 0177, თბილისი, 
საქართველო  

(580) 12 04 2019 
__________________________________________ 
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oficialuri Setyobineba 

 
 
 
 
(111) M 1998 11015 R  
(151) 1998 10 28 
(732) როტმანს ოფ პელ მელ ლიმიტედ 

რუტ დე ფრანს 17, ბონკურ, 2926,  
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10955 R  
(151) 1998 10 28 
(732) ვურზბურგ ჰოლდინგ ს.ა. 

134 ბულვარ დე ლა პეტრუსი, L-2330  
ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11045 R  
(151) 1998 10 29 
(732) უოლდუაიდ ფრანჩაიზ სისტემზ ინკ. 

1111 უესტჩესტერ ავენიუ, უაიტ- 
პლეინზი, ნიუ-იორკი 10604, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11046 R  
(151) 1998 10 29 
(732) უოლდუაიდ ფრანჩაიზ სისტემზ, ინკ. 

1111 უესტჩესტერ ავენიუ, უაიტ- 
პლეინზი, ნიუ-იორკი 10604, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10957 R  
(151) 1998 10 28 
(732) კრაფტ ფუდს დენმარკ ინტელექტუალ 

პროპერტი აპს 
სონდრე რინგვეი 55, DK-2605 ბრონდბი,  
დანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10960 R  
(151) 1998 10 28 
(732) მარკემ-იმეჯ კორპორეიშენ 

150 კონგრეს სტრიტი, კინი, ნიუ- 
ჰემფშირი 03431, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10962 R  
(151) 1998 10 28 
(732) გლაქსოსმითკლაინ კონსიუმერ ჰელსქეა 

(უკ) აი პი ლიმიტიდ 
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი, 
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული 
სამეფო 

__________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
(111) M 1998 11053 R  
(151) 1998 10 30 
(732) მერკ & კო. ინკ. 

უან მერკ დრაივი, ს/ყ 100, უაიტჰაუზ  
სტეიშენი, ნიუ-ჯერზი 08889-0100, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10982 R  
(151) 1998 10 28 
(732) სოსიეტე დე პროდიუი ნესტლე ს.ა. 

CH-1800 ვევეი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11076 R  
(151) 1998 11 09 
(732) სიტიგრუპ გლობალ მარკეტს ინკ. 

388 გრინვიჩ სტრიტი, ნიუ-იორკი, ნიუ- 
იორკი 10013, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11072 R  
(151) 1998 11 09 
(732) შტადლბაუერ მარკეტინგ+ფერტრიბ გმბჰ 

რენბან ალეე 1, 5412 პუხი/ზალცბურგი,  
ავსტრია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11074 R  
(151) 1998 11 09 
(732) ემჯენ ინკ. 

1840 დეჰევილენდ დრაივი, საუზენდ- 
ოუკსი, კალიფორნია 91320-1789, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10985 R  
(151) 1998 10 28 
(732) გლაქსოსმითკლაინ კონსიუმერ ჰელსქეა  

(უკ) აი პი ლიმიტიდ 
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული 
სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10986 R  
(151) 1998 10 28 
(732) გლაქსოსმითკლაინ კონსიუმერ ჰელსქეა  

(უკ) აი პი ლიმიტიდ 
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი,  
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

__________________________________________ 
 
 

sasaqonlo niSnebis registraciis Sewyveta  
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oficialuri Setyobineba 

(111) M 1998 10987 R  
(151) 1998 10 28 
(732) გლაქსოსმითკლაინ კონსიუმერ ჰელსქეა  

(უკ) აი პი ლიმიტიდ 
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი, 
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული  
სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10988 R  
(151) 1998 10 28 
(732) გლაქსოსმითკლაინ კონსიუმერ ჰელსქეა 

(უკ) აი პი ლიმიტიდ 
980 გრეიტ უესტ როუდი, ბრენტფორდი, 
მიდლსექსი TW8 9GS, გაერთიანებული 
სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10975 R  
(151) 1998 10 28 
(732) ტოტალ სა 

2, პლას დე ლა კუპოლი, ლა დეფანს 6,  
92400 კურბევუა, საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11026 R  
(151) 1998 10 28 
(732) ომვ აქციენგეზელშაფტ 

ოტო-ვაგნერ-პლაც 5, A 1090 ვენა, ავსტრია 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11060 R  
(151) 1998 10 30 
(732) ჰიპ & კო. 

ბრიუნიგშტრასე 141, CH-6072 ზაქსელნი, 
შვეიცარია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11065 R  
(151) 1998 11 09 
(732) ვალიო ლტდ 

მეიერიტიე 6, 00370 ჰელსინკი, ფინეთი 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11081 R  
(151) 1998 11 09 
(732) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი  

ლიმიტიდ 
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა,  
იაპონია 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11063 R  
(151) 1998 11 09 
(732) სმითკლაინ ბიჩემ (კორკ) ლიმიტიდ 

კარაბინი, კარიგალინი, კაუნტი-კორკი, 
ირლანდია 

__________________________________________ 

(111) M 2008 18820 R  
(151) 2008 11 03 
(732) შპს „ჯი-თი-სი & კომპანი“ 

აკაკი წერეთლის ქ.186, 4600, ქუთაისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18826 R  
(151) 2008 11 03 
(732) შპს როსსოფტ კონსალტინგი 

შალვა ნუცუბიძის ფერდობი,  
მკრ. IV, კორპ. 11, ბ. 90, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18829 R  
(151) 2008 11 03 
(732) ნოდარ გიგინეიშვილი 

კაკაბაძის ქ. 4ა, ორხევი, 0109, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18830 R  
(151) 2008 11 03 
(732) ნოდარ გიგინეიშვილი 

კაკაბაძის ქ. 4ა, ორხევი, 0109, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18832 R  
(151) 2008 11 03 
(732) გიორგი რევაზიშვილი 

ვარკეთილის III მკრ., კორპ. 324, ბ. 23, 
0163, თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18835 R  
(151) 2008 11 03 
(732) ბასფ სე 

კარლ-ბოშ-შტრასე 38, ლუდვიგსჰაფენ- 
ამ-რეინი, გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18833 R  
(151) 2008 11 03 
(732) შპს ფირმა „ციტადელი“ 

ჭყონდიდელის ქ. 5, სენაკი, 4640,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18834 R  
(151) 2008 11 03 
(732) შპს ფირმა „ციტადელი“ 

ჭყონდიდელის ქ. 5, სენაკი, 4640,  
საქართველო 

__________________________________________ 
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oficialuri Setyobineba 

(111) M 2008 18837 R  
(151) 2008 11 03 
(732) შპს „ჯე-ფიქს კოლორი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 16, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18838 R  
(151) 2008 11 03 
(732) შპს „საქართველოს საერთაშორისო  

ენერგეტიკული კორპორაცია“ 
სტალინის ქ. 66, დაბა მანგლისი, 2309,  
თეთრიწყარო, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18839 R  
(151) 2008 11 03 
(732) შპს „ინტერტექნიკსი“ 

გლდანის II მკრ., კორპ. 28, ბ. 41, 0167,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18789 R  
(151) 2008 10 16 
(732) შპს „ფიფქი“ 

დოლიძის ქ. 13, 0171, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18841 R  
(151) 2008 11 03 
(732) ოი სინებრიჩოფ აბ 

სინებრიჩოფინაუკიო 1, FI-04250 კერავა,  
ფინეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18842 R  
(151) 2008 11 03 
(732) ოი სინებრიჩოფ აბ 

სინებრიჩოფინაუკიო 1, FI-04250 კერავა, 
ფინეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18843 R  
(151) 2008 11 03 
(732) ოი სინებრიჩოფ აბ 

სინებრიჩოფინაუკიო 1, FI-04250 კერავა, 
ფინეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18844 R  
(151) 2008 11 03 
(732) ბლექბერი ლიმიტიდ 

2200 უნივერსიტი ავენიუ ისტ,  
უოტერლუ, ონტარიო N2K 0A7, კანადა 

__________________________________________ 
 

(111) M 2008 18845 R  
(151) 2008 11 03 
(732) ბლექბერი ლიმიტიდ 

2200 უნივერსიტი ავენიუ ისტ,  
უოტერლუ, ონტარიო N2K 0A7, კანადა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18846 R  
(151) 2008 11 03 
(732) შპს „მწვანე ცენტრი” 

ფასანაურის ქ. 9, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18847 R  
(151) 2008 11 03 
(732) შპს `საბა და კომპანია~ 

კანდელაკის ქ. 65, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18794 R  
(151) 2008 10 16 
(732) ინდ. მეწარმე „მარინა ჩოგოვაძე“ 

იოანე პეტრიწის  ქ. 32, 4600, ქუთაისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18848 R  
(151) 2008 11 03 
(732) სუზანა მიუნჰი 

მერიკეშტრ.28, 22587 ჰამბურგი, გერმანია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18849 R  
(151) 2008 11 03 
(732) შპს „პატატ ფრიტ“ 

მიცკევიჩის ქ. 23, ბ. 62, 0194, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18850 R  
(151) 2008 11 03 
(732) სს  „ლომისი“ 

სანაპიროს ქ. 1, დაბა ახალგორი, 0600,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18851 R  
(151) 2008 11 03 
(732) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო   

კომერჩესკიი ბანკ „პრივატბანკ“ 
ულ. ნაბერეჟნაია პობედი 50,  
დნეპროპეტროვსკი, 49094, უკრაინა 

__________________________________________ 
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oficialuri Setyobineba 

(111) M 2008 18852 R  
(151) 2008 11 03 
(732) ზაკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო   

კომერჩესკიი ბანკ „პრივატბანკ“ 
ულ. ნაბერეჟნაია პობედი 50,  
დნეპროპეტროვსკი, 49094, უკრაინა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18810 R  
(151) 2008 10 16 
(732) ნემიროფ ინტელექტუალ პროპერტი  

ისტებლიშმენტ 
ჰაუს რეხშტაინერი, ს/ყ 634/შტედტლი 31,  
LI-9490, ვადუცი, ლიხტენშტაინი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2008 18856 R  
(151) 2008 11 03 
(732) შპს „ტექნო-ლიდერი“ 

ვაზისუბნის I მკრ., კორპ. 7, ბ. 48, 0152,  
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 10997 R  
(151) 1998 10 28 
(732) არდათ ტობაკო კომპანი ლიმიტიდ 

გლობ ჰაუზი, 4 ტემპლ პლეისი,  
ლონდონი  WC2R 2PG, გაერთიანებული  
სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11002 R  
(151) 1998 10 28 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,  
აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11003 R  
(151) 1998 10 28 
(732) ბგი ტრეიდ მარკ 

30 ავენიუ ჟორჟ V, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29550 R  
(151) 2018 04 11 
(732) ხაჟაკ ავეტისიანი 

ვ. შენგავით, სთრ. N2, ბლ. N1, ფლეთ  
N67, ერევანი, სომხეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 1998 11007 R  
(151) 1998 10 28 
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ 

6885, ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია,  
აშშ 

__________________________________________ 
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sistemuri saZieblebi 
 

gamogonebebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 01 N 43/52; A 01 P 3/00; C 07 D 401/04 AP 2019 14613 A 
A 61 K 9/32; A 01 N 33/08 AP 2019 14035 A 
A 61 K 31/4184; A 61 P 35/00; C 07 D 235/30 AP 2019 14710 A 
B 28 B 1/08; E 04 C 2/26 AP 2019 14792 A 
B 41 M3/00; B 41 M 5/28; C 09 D 11/00; C 09 D 11/30;  
C 09 D 11/50; C 09 K 19/58; B 41 M 3/14; B 42 D 25/305;  
B 42 D 25/364  

AP 2019 14312 A 

C 09 K 8/05; C 02 F 1/00 AP 2019 14448 A 
C 22 B 3/08; C 22 B 47/00; C 25 C 1/06 AP 2019 14617 A 
C 23 C 14/35 AP 2019 14793 A 
C 30 B 15/00; H 01 L 21/263 AP 2019 14141 A 
E 01 B 11/54 AP 2019 14537 A 
E 02 B 8/06 AP 2019 14652 A 
H 01 H 33/00 AP 2019 14818 A 
H 02 B 11/02 AP 2019 14801 A 
H 02 B 13/02 AP 2019 14807 A 
H 05 B 7/08; C 22 B 9/187 AP 2019 14147 A 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AP 2019 14035 A A 61 K 9/32; A 01 N 33/08 
AP 2019 14141 A C 30 B 15/00; H 01 L 21/263 
AP 2019 14147 A H 05 B 7/08; C 22 B 9/187 

AP 2019 14312 A 
B 41 M3/00; B 41 M 5/28; C 09 D 11/00; C 09 D 11/30;  
C 09 D 11/50; C 09 K 19/58; B 41 M 3/14; B 42 D 25/305;  
B 42 D 25/364  

AP 2019 14448 A C 09 K 8/05; C 02 F 1/00 
AP 2019 14537 A E 01 B 11/54 
AP 2019 14613 A A 01 N 43/52; A 01 P 3/00; C 07 D 401/04 
AP 2019 14617 A C 22 B 3/08; C 22 B 47/00; C 25 C 1/06 
AP 2019 14652 A E 02 B 8/06 
AP 2019 14710 A A 61 K 31/4184; A 61 P 35/00; C 07 D 235/30 
AP 2019 14792 A B 28 B 1/08; E 04 C 2/26 
AP 2019 14793 A C 23 C 14/35 
AP 2019 14801 A H 02 B 11/02 
AP 2019 14807 A H 02 B 13/02 
AP 2019 14818 A H 01 H 33/00 
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sistemuri saZieblebi 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

F 03 G 4/00 P 2019 6972 B AP 2019 14694 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2019 6972 B AP 2019 14694 F 03 G 4/00 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2018 14694 AP 2019 14694 P 2019 6972 B 

 
sasargeblo modelebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

F 01 N 1/02 U 2019 2010 Y AU 2019 14657 U 
G 01 N 27/00 U 2019 2009 Y AU 2018 14353 U 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

U 2019 2009 Y AU 2018 14353 U G 01 N 27/00 
U 2019 2010 Y AU 2019 14657 U F 01 N 1/02 
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sistemuri saZieblebi 

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AU 2016 14353 AU 2018 14353 U U 2019 2009 Y 
AU 2017 14657 AU 2019 14657 U U 2019 2010 Y 

  
dizainebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

11-01 AD 2019 1069 S 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AD 2019 1069 S 11-01 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

registraciis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

26-04 D 2019 808 S AD 2019 1046 S 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

registraciis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

D 2019 808 S AD 2019 1046 S 26-04 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

registraciis nomeri 
(11) 

AD 2018 1046 AD 2019 1046 S D 2019 808 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 2019 31159 R AM 102834 - 10(518)2019 
M 2019 31160 R AM 103091 - 10(518)2019 
M 2019 31161 R AM 103009 - 10(518)2019 
M 2019 31162 R AM 93509 AM 2018 93509 A 5(489)2018 
M 2019 31163 R AM 93839 AM 2018 93839 A 15(499)2018 
M 2019 31164 R AM 94928 AM 2018 94928 A 21(505)2018 
M 2019 31165 R AM 95149 AM 2019 95149 A 2(510)2019 
M 2019 31166 R AM 95150 AM 2019 95150 A 2(510)2019 
M 2019 31167 R AM 95427 AM 2018 95427 A 20(504)2018 
M 2019 31168 R AM 95688 AM 2019 95688 A 1(509)2019 
M 2019 31169 R AM 96319 AM 2018 96319 A 19(503)2018 
M 2019 31170 R AM 96487 AM 2018 96487 A 20(504)2018 
M 2019 31171 R AM 96886 AM 2018 96886 A 21(505)2018 
M 2019 31172 R AM 96887 AM 2018 96887 A 21(505)2018 
M 2019 31173 R AM 96888 AM 2018 96888 A 21(505)2018 
M 2019 31174 R AM 96905 AM 2018 96905 A 21(505)2018 
M 2019 31175 R AM 97005 AM 2018 97005 A 21(505)2018 
M 2019 31176 R AM 97020 AM 2018 97020 A 21(505)2018 
M 2019 31177 R AM 97023 AM 2018 97023 A 21(505)2018 
M 2019 31178 R AM 97173 AM 2018 97173 A 22(506)2018 
M 2019 31179 R AM 97174 AM 2018 97174 A 23(507)2018 
M 2019 31180 R AM 97194 AM 2018 97194 A 23(507)2018 
M 2019 31181 R AM 97195 AM 2018 97195 A 21(505)2018 
M 2019 31182 R AM 97198 AM 2018 97198 A 22(506)2018 
M 2019 31183 R AM 97203 AM 2018 97203 A 22(506)2018 
M 2019 31184 R AM 97204 AM 2018 97204 A 22(506)2018 
M 2019 31185 R AM 97206 AM 2018 97206 A 22(506)2018 
M 2019 31186 R AM 97208 AM 2018 97208 A 22(506)2018 
M 2019 31187 R AM 97209 AM 2018 97209 A 22(506)2018 
M 2019 31188 R AM 97212 AM 2019 97212 A 2(510)2019 
M 2019 31189 R AM 97226 AM 2018 97226 A 21(505)2018 
M 2019 31190 R AM 97231 AM 2018 97231 A 23(507)2018 
M 2019 31191 R AM 97383 AM 2019 97383 A 2(510)2019 
M 2019 31192 R AM 97387 AM 2018 97387 A 24(508)2018 
M 2019 31193 R AM 97422 AM 2018 97422 A 24(508)2018 
M 2019 31194 R AM 97423 AM 2019 97423 A 1(509)2019 
M 2019 31195 R AM 97425 AM 2018 97425 A 24(508)2018 
M 2019 31196 R AM 97426 AM 2018 97426 A 24(508)2018 
M 2019 31197 R AM 97428 AM 2018 97428 A 24(508)2018 
M 2019 31198 R AM 97429 AM 2018 97429 A 24(508)2018 
M 2019 31199 R AM 97471 AM 2018 97471 A 23(507)2018 
M 2019 31200 R AM 97473 AM 2018 97473 A 23(507)2018 
M 2019 31201 R AM 97482 AM 2019 97482 A 2(510)2019 
M 2019 31202 R AM 97484 AM 2018 97484 A 24(508)2018 
M 2019 31203 R AM 97686 AM 2019 97686 A 2(510)2019 
M 2019 31204 R AM 97688 AM 2019 97688 A 2(510)2019 
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sistemuri saZieblebi 

1 2 3 4 
M 2019 31205 R AM 97758 AM 2019 97758 A 1(509)2019 
M 2019 31206 R AM 97764 AM 2019 97764 A 1(509)2019 
M 2019 31207 R AM 97776 AM 2019 97776 A 3(511)2019 
M 2019 31208 R AM 97777 AM 2019 97777 A 3(511)2019 
M 2019 31209 R AM 97779 AM 2019 97779 A 1(509)2019 
M 2019 31210 R AM 97785 AM 2019 97785 A 1(509)2019 
M 2019 31211 R AM 97787 AM 2019 97787 A 1(509)2019 
M 2019 31212 R AM 97791 AM 2019 97791 A 3(511)2019 
M 2019 31213 R AM 97815 AM 2019 97815 A 2(510)2019 
M 2019 31214 R AM 97884 AM 2019 97884 A 2(510)2019 
M 2019 31215 R AM 97885 AM 2019 97885 A 2(510)2019 
M 2019 31216 R AM 97889 AM 2019 97889 A 1(509)2019 
M 2019 31217 R AM 97960 AM 2019 97960 A 2(510)2019 
M 2019 31218 R AM 97969 AM 2019 97969 A 2(510)2019 
M 2019 31219 R AM 97970 AM 2019 97970 A 1(509)2019 
M 2019 31220 R AM 97980 AM 2019 97980 A 2(510)2019 
M 2019 31221 R AM 97986 AM 2019 97986 A 2(510)2019 
M 2019 31222 R AM 97987 AM 2019 97987 A 2(510)2019 
M 2019 31223 R AM 97994 AM 2019 97994 A 1(509)2019 
M 2019 31224 R AM 98000 AM 2019 98000 A 1(509)2019 
M 2019 31225 R AM 98006 AM 2019 98006 A 2(510)2019 
M 2019 31226 R AM 98007 AM 2019 98007 A 2(510)2019 
M 2019 31227 R AM 98158 AM 2019 98158 A 2(510)2019 
M 2019 31228 R AM 98216 AM 2019 98216 A 2(510)2019 
M 2019 31229 R AM 98227 AM 2019 98227 A 2(510)2019 
M 2019 31230 R AM 98659 AM 2019 98659 A 3(511)2019 
M 2019 31231 R AM 92452 AM 2018 92452 A 21(505)2018 
M 2019 31232 R AM 102929 - 10(518)2019 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  

Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 1 2 
AM 2019 100071 A AM 100071 
AM 2019 100098 A AM 100098 
AM 2019 94175 A AM 94175 

AM 2019 96297 A* AM 96297 
1 2  AM 2019 97228 A AM 97228 

AM 2019 100009 A AM 100009  AM 2019 97419 A AM 97419 
AM 2019 100010 A AM 100010  AM 2019 98553 A AM 98553 
AM 2019 100011 A AM 100011  AM 2019 98775 A AM 98775 
AM 2019 100012 A AM 100012  AM 2019 99298 A AM 99298 
AM 2019 100014 A AM 100014  AM 2019 99433 A AM 99433 
AM 2019 100015 A AM 100015  AM 2019 99439 A AM 99439 
AM 2019 100016 A AM 100016  AM 2019 99651 A AM 99651 
AM 2019 100026 A AM 100026  AM 2019 99652 A AM 99652 
AM 2019 100032 A AM 100032  AM 2019 99653 A AM 99653 
AM 2019 100040 A AM 100040  AM 2019 99667 A AM 99667 
AM 2019 100041 A AM 100041  AM 2019 99671 A AM 99671 
AM 2019 100049 A AM 100049  AM 2019 99751 A AM 99751 
AM 2019 100050 A AM 100050  AM 2019 99757 A AM 99757 
AM 2019 100056 A AM 100056  AM 2019 99766 A AM 99766 
AM 2019 100067 A AM 100067  AM 2019 99780 A AM 99780 
AM 2019 100068 A AM 100068  AM 2019 99868 A AM 99868 
AM 2019 100069 A AM 100069  AM 2019 99872 A AM 99872 
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sistemuri saZieblebi 

1 2  1 2 
AM 2019 99895 A AM 99895  AM 2019 99904 A AM 99904 
AM 2019 99896 A AM 99896  AM 2019 99905 A AM 99905 
AM 2019 99898 A AM 99898  AM 2019 99906 A AM 99906 
AM 2019 99899 A AM 99899  AM 2019 99946 A AM 99946 
AM 2019 99900 A AM 99900  AM 2019 99951 A AM 99951 
AM 2019 99901 A AM 99901  AM 2019 99952 A AM 99952 
AM 2019 99902 A AM 99902  AM 2019 99960 A AM 99960 
AM 2019 99903 A AM 99903  AM 2019 99961 A AM 99961 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  

da/an momsaxurebis klasis mixedviT 
 
 
 
 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 1 2 
11 AM 2019 99671 A 
14 AM 2019 99298 A 
16 AM 2019 99298 A 
18 AM 2019 99298 A 

1 2  21 AM 2019 99298 A 
1 AM 2019 99439 A  21 AM 2019 99868 A 
3 AM 2019 97228 A  24 AM 2019 99298 A 
3 AM 2019 99433 A  25 AM 2019 99298 A 
3 AM 2019 99766 A  28 AM 2019 99298 A 
3 AM 2019 99868 A  29 AM 2019 100056 A 
4 AM 2019 99439 A  31 AM 2019 99433 A 
5 AM 2019 100009 A  32 AM 2019 98553 A 
5 AM 2019 100010 A  32 AM 2019 99667 A 
5 AM 2019 100011 A  33 AM 2019 100040 A 
5 AM 2019 100012 A  33 AM 2019 100041 A 
5 AM 2019 100014 A  33 AM 2019 97419 A 
5 AM 2019 100015 A  33 AM 2019 99946 A 
5 AM 2019 100016 A  33 AM 2019 99951 A 
5 AM 2019 100067 A  34 AM 2019 99651 A 
5 AM 2019 94175 A  34 AM 2019 99780 A 
5 AM 2019 97228 A  34 AM 2019 99952 A 
5 AM 2019 99751 A  34 AM 2019 99960 A 
5 AM 2019 99757 A  34 AM 2019 99961 A 
5 AM 2019 99868 A  35 AM 2019 100026 A 
5 AM 2019 99872 A  35 AM 2019 100049 A 
5 AM 2019 99895 A  35 AM 2019 100050 A 
5 AM 2019 99896 A  35 AM 2019 100068 A 
5 AM 2019 99898 A  35 AM 2019 100098 A 
5 AM 2019 99899 A  35 AM 2019 98775 A 
5 AM 2019 99900 A  35 AM 2019 99298 A 
5 AM 2019 99901 A  35 AM 2019 99671 A 
5 AM 2019 99902 A  36 AM 2019 100049 A 
5 AM 2019 99903 A  36 AM 2019 100050 A 
5 AM 2019 99904 A  36 AM 2019 100068 A 
5 AM 2019 99905 A  36 AM 2019 100069 A 
5 AM 2019 99906 A  36 AM 2019 100071 A 
7 AM 2019 99671 A  36 AM 2019 98775 A 
9 AM 2019 100068 A  37 AM 2019 98775 A 
9 AM 2019 100069 A  37 AM 2019 99439 A 
9 AM 2019 100071 A  38 AM 2019 100068 A 
9 AM 2019 96297 A*  39 AM 2019 100068 A 
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sistemuri saZieblebi 

 
daCqarebuli proceduriT registrirebuli  

sasaqonlo niSnis nomris saZiebeli saqonlisa  
da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

1 2  1 2 
41 AM 2019 100032 A  42 AM 2019 100071 A 
41 AM 2019 100068 A  42 AM 2019 98775 A 
41 AM 2019 99298 A  43 AM 2019 100026 A 
41 AM 2019 99652 A  43 AM 2019 100049 A 
41 AM 2019 99653 A  43 AM 2019 100050 A 
42 AM 2019 100068 A  44 AM 2019 100098 A 
42 AM 2019 100069 A  45 AM 2019 100068 A 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis klasi 

(511) 

daCqarebuli proceduriT 
registrirebuli sasaqonlo 

niSnis nomeri 
(111) 

5 M 2019 31160 R 
10 M 2019 31232 R 
29 M 2019 31159 R 
30 M 2019 31159 R 
35 M 2019 31159 R 
43 M 2019 31161 R 
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samrewvelo sakuTrebis 

oficialuri biuleteni     

 

10(518) 

 

gamogonebebi 

sasargeblo modelebi 

dizainebi 

sasaqonlo niSnebi 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxelebebi da  

geografiuli aRniSvnebi  

 

 

 

 

 

mTavari redaqtori:    n. bebriSvili 

koreqtori:  l. Wanturia  

damkabadonebeli:        m. ordeniZe 

q. svaniZe 

poligrafiuli jgufi:         m. meCitiSvili 

i. gogolaSvili 

l. doliZe 

 

 

 

 

 

 

 

 

xelmowerilia gamosacemad: 2019 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 


	CONTENTS
	1-INVENTION(application)
	2-INVENTION(Patent)
	3-UTILITY MODELS(patent)
	4-DESIGN(Application)
	5-DESIGN(Registered)
	6-TRMARK(application)
	7-TRMARK(Registered)
	8-TRMARK(Express)
	9-TRMARK(Intern)
	10-TRMARK(Second)
	11-TRMARK (GEO)
	12-OFFICIAL NOTIFICATION(PATENTI)
	13-TRMARK(Official)GE
	14-TABL(Inventionl)
	15-TABL(TRMARK)
	END



