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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:  

14605; 14692; 14610; 14545; 14656 
 

• patentebi:  

7009-7012 
 

sasargeblo modelebi 
 

• ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

14921 
 

• patenti:  

2016 
 

dizainebi 
 

• ganacxadebi, romEElebzec gamotanilia gadawyvetileba registraciis Sesaxeb:  

1083; 1079; 1085 
 

• registrirebuli dizainebi: 
814-816 

 

• dizainebi, romlebic registrirebulia saerTaSoriso biuroSi saqarTvelos 
     teritoriaze gavrcelebis moTxovniT: 

 

200768; 200372; 200697; 201155; 201047  
 

sasaqonlo niSnebi 
 

•    erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi: 
97814*; 98412*; 98448; 98764; 99157; 99197; 99484-99486; 99947; 99950; 100393; 100421, 100422; 
100688, 100689; 100707; 100760; 100776; 100778; 100785-100787; 100791; 100794-100796; 100799; 
100805; 100819; 100858; 100866; 100881; 100893; 100909; 100920; 100928; 100931; 100933; 101224; 
101241; 101251, 101252; 101254; 101290, 101291; 101417, 101418; 101506; 101676 

 

• registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

31494-31534 
 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

31488-31493; 31535-31547 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
dacvis miniWebis Sesaxeb: 
97055; 97630*; 98087; 99208; 99728; 99742; 99809-99811; 99814; 99816-99819; 99825; 99833, 99834; 
99840, 99841; 100104-100106; 100108, 100109; 100111; 100130; 100135-100137; 100139, 100140; 100142; 
100144, 100145; 100147-100151; 100175-100177; 100182; 100184-100186; 100189, 100190; 100192-           
-100201; 100218-100220; 100223, 100224; 100227, 100228; 100231; 100254-100256; 100273-100276;  
100278-100280; 100332, 100333; 100335-100337; 100339, 100340; 100346; 100469; 100478, 100479; 
100494-100503; 100555-100559; 100565-100568; 100619, 100620; 100626-100630; 100749; 100857; 
100940-100944; 100952-100955; 101030; 101032, 101033; 101044; 101047; 101051; 101054-101057; 
101059; 101061-101063 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi: 
94816; 95397; 97654; 97659; 97856; 97862; 98051; 98070; 98091; 98099; 98102; 98104, 98105; 98107, 
98108; 98261, 98262; 98264-98270; 98274; 98321; 98324; 98328-98330; 98362; 98364; 98457-98459;  
98468-98471; 98480, 98481; 98486; 98489; 98494; 98499, 98500; 98512, 98513; 98524; 98591; 98594; 
98597, 98598; 98603; 98614-98621; 98635-98637; 98644; 98646; 98652; 98654, 98655; 98657; 98699; 
98709, 98710; 98712-98714; 98737; 98739; 98745-98749; 98751; 98806-98808; 98813; 98815; 98817; 
98819; 98821, 98822; 98824, 98825; 98827-98833; 98847-98850; 98852; 98887; 98915; 98917-98919;  
99042-99044; 99046, 99047; 99049; 99086, 99087; 99099-99101; 99103, 99104; 99106; 99119-99121; 99126, 
99127; 99216; 99218; 99220; 99236-99239; 99255; 99258, 99259; 99425; 99535; 99537-99542; 99568, 
99569; 99593 

 

geografiuli aRniSvnebi 
 

•    daculi geografiuli aRniSvnebi: 
sulguni, TuSuri guda 
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ganyofileba A 
 

A 47 
 
(10) AP 2019 14605 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 47 K 10/36 
(21) AP 2016 14605 (22) 2016 04 13 
(31) 10 2015 105 580.5 
(32) 2015 04 13 
(33) DE 
(71) ილე პაპირ-სერვის გმბჰ (DE)  

ინდუსტრიშტრასე 28, 63674, ალტენ- 
შტადტი,  გერმანია (DE) 

(72) ერიკ  გოტჩალკი (DE) 
(74) ლილიანა დარახველიძე 
(85) 2017 10 11 
(86) PCT/EP2016/058116, 2016 04 13 
(54) ტუალეტის ქაღალდის რულონის  

საჭერი 
(57) საჭერი (10), სულ მცირე, ორი, ერთი მეო-
რეს ზემოდან განთავსებული ტუალეტის ქა-
ღალდის რულონისათვის (12, 14), შეიცავს 
პირველ და მეორე კედელს (28, 30), რომლებიც 
განთავსებულია ერთმანეთის მიმართ პარალე-
ლურად, ამასთან, კედლებიდან (28, 30) თითო-
ეულს აქვს მიმმართველი (40, 42) შესაბამისად 
ლილვის ერთი ბოლოს ან შესაბამისად მილი-
სის ნახვრეტში დასაყენებელი ლილვის პოჭო-
ჭიკის მისაღებად, მიმმართველს აქვს ვერტი-
კალურად განთავსებული მიმწოდებელი სექ-
ცია (40b) ტუალეტის ქაღალდის რულონის 
(12, 14) მისაწოდებლად, რომელიც გადადის 
ვერტიკალიდან გადახრილ, სულ მცირე, ერთი 
მოხევის ელემენტის (60, 62) ან საბჯენის (72) 
მიმართულებით გამავალ  გაშლის სექციაში 
(40c), სადაც, გაშლის სექციაში (40c) მდებარე 
ტუალეტის ქაღალდის ქვედა რულონი (12, 14) 
სიმძიმის ძალის გავლენით გარე ზედაპირით 
დაყრდნობილია საბჯენზე (72), და ქაღალდის 
ლენტს (56) აქვს გაშლის შესაძლებლობა გა-
მოსასვლელი ღიობის (58) გავლით და ტუალე-
ტის ქაღალდის რულონიდან (14) მოხევის შე-
საძლებლობა, სულ მცირე, ერთი მოხევის 
ელემენტის მეშვეობით (60, 62). გარდა ამისა, 
პირველი კედლით (28) შექმნილია უკანა კედე-
ლი (18) ან იმგვარად არის მასთან მიერთებუ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ლი, რომ ტუალეტის ქაღალდის რულონის (12, 
14) ბრუნვის ღერძი (46) გადის უკანა კედლის 
(18) მიმართ მართობულად, ამასთან, ტუალე-
ტის ქაღალდის რულონი (12, 14) მისი ბრუნვის 
მიმართულებისაგან დამოუკიდებლად მოთავ-
სებულია და გააჩნია გაშლის შესაძლებლობა 
პირველი და მეორე კედლის (28, 30) მიმმართ-
ველებში (40, 42), საბჯენს (74) აქვს ამოზნე-
ქილი ზედაპირი (73) ტუალეტის ქაღალდის 
რულონის (12, 14) პერიფერიული ზედაპირის 
მიმართ ტუალეტის ქაღალდის რულონის (12, 
14) ორივე მხარეს გაშლის უზრუნველსაყო-
ფად, და საჭერს (10) აქვს მეორე მოხევის ელე-
მენტი (62), რომელიც განთავსებულია პირვე-
ლი მოხევის ელემენტის (60) პარალელურად 
გამოსასვლელი ღიობის საპირისპირო მხარეს 
ისე, რომ პირველი და მეორე მოხევის ელემენ-
ტები (60, 62) ქმნის გამოსასვლელი ღიობის 
(58) გვერდით საზღვრებს. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
   16 დამოკიდებული 
ფიგურა:  8 

 
 

ფიგ. 5 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 

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 

A 61 
 
(10) AP 2019 14692 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/4439 
A 61 P 27/02 
A 61 P 9/00 
C 07 D 413/14 
C 07 D 401/10 
C 07 D 401/14 
C 07 D 413/10  

(21) AP 2016 14692 (22) 2016 07 05 
(31) 16157350.6; 15176099.8 
(32) 2016 02 25; 2015 07 09 
(33) EP; EP 
(71) ბაიერ ფარმა აქციენგეზელშაფტ (DE)  

მიულერშტრასე 178, 13353 ბერლინი,  
გერმანია (DE) 

(72) ელოიზა ხიმენეს ნუნიესი (DE);  
პასკალ ელერბროკი (DE);  
დანიელ მაიბომი (DE);  
იან შტამპფუსი (DE);  
იენს აკერსტაფი (DE);  
ალექსანდერ ჰილიში (DE);  
შტეფან ჰაიტმაიერი (DE);  
სუზან რიორიგი (DE);  
კატარინა მაიერი (DE);  
დიტერ ლანგი (DE);  
ადრიან ტერსტეეგენი (DE) 

(74) გიორგი  ქართველიშვილი 
(85) 2018 02 06 
(86) PCT/EP2016/065787, 2016 07 05 
(54) ოქსოპირიდინის ჩანაცვლებული  

წარმოებულები 
(57) გამოგონება ეხება ოქსოპირიდინის წარ-
მოებულებს,  ფორმულით (I)  

N

OR1

R2

R3

O

N
R5

R4

  (I) 
და მათი მიღების ხერხებს. ასევე, მათ გამოყე-
ნებას კარდიოვასკულარული დარღვევების, 
თრომბოზული ან თრომბოემბოლური დარღ-
ვევების და ოფთალმოლოგიური დარღვევების 
მკურნალობის და/ან პროფილაქტიკისთვის. 
მუხლები: 9 დამოუკიდებელი 
 2 დამოკიდებული 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ganyofileba B 
 

B 42 
 
(10) AP 2019 14610 A (51) Int. Cl. (2006) 

 B 42 D 25/41  
(21) AP 2016 14610 (22) 2016 03 22 
(31) 2014520 
(32) 2015 03 25 
(33) NL 
(71) მორფო ბ. ვ. (NL)  

ოუდევეგ 32, 2031 CC, ჰარლემი,  
ნიდერლანდები (NL) 

(72) იან ვან დენ ბერგი  (NL) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2017 10 20 
(86) PCT/NL2016/050197, 2016 03 22 
(54)  დამცავი ნატვიფრი ელემენტის  

დამზადების ხერხი 
(57) წარმოდგენილია დაცული დოკუმენტის 
დამზადების ხერხი, რომელიც ითვალისწი-
ნებს: ზედა ზედაპირის (6) მქონე საბაზო შრის 
(2) უზრუნველყოფას, ზედა ზედაპირის (6) გა-
მოსახულების ველზე (Ai) ფერადი საღებავე-
ბით ბეჭდვით ფერადი გამოსახულების (3) მი-
ღებას, ფერადი საღებავების ზემოდან ლინზე-
ბის სისტემის ფორმირებას, ამასთან, ლინზე-
ბის სისტემას გააჩნია განსაზღვრული ფოკა-
ლური სიბრტყე (8), მოთავსებული ზედა ზედა-
პირიდან (6) განსაზღვრულ მანძილზე და 
ფოკალურ სიბრტყეში ან მის მახლობლად  გა-
მოსახულების შავი ელემენტების ლაზერით 
გრავირებას ლინზის სისტემებისა და გამოსა-
ხულების ფერადი ელემენტების გავლით, გა-
მოსახულების გამუქებული ელემენტების ფო-
რმირებისათვის. 
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 
                   11 დამოკიდებული 
ფიგურა:  7 

 
ფიგ. 1B 

_________________________________________ 
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gamogonebebi 

ganyofileba C 
 

C 07 
 
(10) AP 2019 14545 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 471/04  
(21) AP 2015 14545 (22) 2015 12 17 
(31) 62/180,222; 62/115,223; 62/093,564  
(32) 2014 12 18; 2015 02 12; 2015 06 16 
(33) US; US; US 
(71) ტაკედა  ფარმასიუტიკალ კომპანი  

ლიმიტიდ (JP)  
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,  
ოსაკა, 541-0045, იაპონია (JP) 

(72) კოლინ ო’ბრაიანი  (US);  
ჟუნლიან ჩენი (US);  
ჰაჯიმე მოტოიოში (JP);  
ნაოკი იოშიკავა (JP);  
ტომონორი იჩიბაკასე (JP);  
ქრისტოფერ მეთიუსი (US);  
კენტარო იაჯი  (JP);  
ჩუნჟუნ მა (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2017 07 17 
(86) PCT/IB2015/002489, 2015 12 17 
(54) კონდენსირებული ჰეტეროარო- 

მატული პიროლიდინონების მყარი  
ფორმები 

(57) გამოგონება ეხება 6-((1R,2S)-2-ამინოციკ-
ლოჰექსილამინო)-7-ფთორ-4-(1-მეთილ-1H-პი-
რაზოლ-4-ილ) - 1H-პიროლო [3,4-c]პირიდინ-3 
(2H)-ონის ციტრატის კრისტალურ ფორმას, 
რომელიც წარმოადგენს ელენთის ტიროზინ 
კინაზას (SYK) ინჰიბიტორს. გამოგონება, ასე-
ვე, ეხება, ამ ნაერთის გამოყენებას კიბოს სამ-
კურნალოდ. 
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი 
 13 დამოკიდებული 
ფიგურა:  66 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ganyofileba E 
 

E 02 
 

(10) AP 2019 14656 A (51) Int. Cl. (2006) 
E 02 B 3/00  

(21) AP 2017 14656 (22) 2017 12 21 
(71) საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი (GE)  
მ. კოსტავას ქ. 77, 0171, თბილისი,  
საქართველო (GE);  
გივი გავარდაშვილი (GE)  
ვარკეთილი III, II მკრ., კორპ. 29-ა, ბ. 17,  
0163, თბილისი,  საქართველო (GE);  
ედუარდ  კუხალაშვილი (GE)  
ნუცუბიძის IV მკრ., კორპ. 8, ბ. 6, 0183,  
თბილისი, საქართველო (GE);  
შორენა  კუპრეიშვილი (GE)  
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 71, კორპ. ც, ბ. 25,  
0186, თბილისი,  საქართველო (GE);  
ნათია  გავარდაშვილი (GE)  
კრწანისის პირველი გასასვლელი, 0114,  
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) გივი გავარდაშვილი (GE);  
ედუარდ  კუხალაშვილი (GE);  
შორენა  კუპრეიშვილი (GE);  
ნათია  გავარდაშვილი (GE) 

(54) ღვარცოფსარეგულაციო ელასტიკური  
ბარაჟი   

(57) ღვარცოფსარეგულაციო ელასტიკური ბა-
რაჟი 1 შედგენილია ერთმანეთთან დაკავშირე-
ბული სექციებით, რომლებიც შესრულებუ-
ლია თანაბარი სიმაღლის მქონე სამკუთხა 
პრიზმების 2 სახით. სექციები გვერდითი წახ-
ნაგებით 3 მიჯრით ჩადგმულია კალაპოტში. 
პრიზმების ფუძის 4 სიმაღლეები იზრდება 
ღვარცოფის მოძრაობის მიმართულებით და 
ქმნის ტრამპლინს. ნაგებობა წვერით მიმარ-
თულია ნაკადის საწინააღმდეგო მიმართულე-
ბით. პრიზმების ზემოთ მოქცეულ წიბოებს 
აქვს  ნახვრეტები 5 ან სამაგრები მათ შორის 
დრეკადი ტროსების 6 გასაბმელად, ხოლო გა-
ნივი ტროსები 7 გაბმულია დრეკად ტროსებზე 
ისე, რომ ქმნის ჯიბეებს. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  4 

 
ფიგ. 3 

_________________________________________ 
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gamogonebebi 

 
 
 

ganyofileba B 
 
B 61 
 
(11) P  2019 7012 B  (51) Int. Cl. (2006) 

B 61 L 23/16  
(10) AP 2019 14538 A (44) 7(515)/2019 
(21) AP 2017 14538 
(22) 2017 06 30 
(24) 2017 06 30 
(73) ნინო მუხიგულაშვილი (GE)  

წიწამურის ქ. 16, 0180, თბილისი (GE); 
გიორგი კეშელავა (GE)  
ჩუბინაშვილის ქ. 75, 0112, თბილისი (GE); 
მერაბ ჩალაძე (GE)  
ჯავახეთის  ქ., შესახ. II, კორპ. 10, ბ. 30, 
0182, თბილისი (GE); 
მურთაზ პაპასკირი (GE)  
დ. ყიფიანის ქ. 6, 0108, თბილისი (GE); 
ვახტანგ კუპრაძე (GE)  
დიღმის მასივი, კვარტ. III, კორპ. 5, ბ. 83, 
0159,თბილისი  (GE) 

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

(54) მაიზოლირებელი პირაპირის  
წესივრულობის კონტროლის ხერხი 

_________________________________________ 
 
B 62 
 
(11) P 2019 7010 B (51) Int. Cl. (2006) 

B 62 D 23/00 
B 62 D 27/02 
B 62 D 29/00 

(10) AP 2019 14362 A (44) 7(515)/2019 
(21) AP 2015 14362 
(22) 2015 06 25 
(24) 2015 06 25 
(31) 1411454.0 
(32) 2014 06 27 
(33) GB 
(86) PCT/EP2015/064370, 2015 06 25 
(73) გორდონ მურეი დიზაინ ლიმიტედ (GB) 

ვერფსაიდ, ბროდფორდ პარკ, შელფორდ 
სარეი GU4 8EP (GB) 

(72) იან გორდონ მურეი (GB); 
ფრენკ კოპაკი (GB) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) სატრანსპორტო საშუალების შასის  

სტრუქტურა 
_________________________________________ 

 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(11) P 2019 7011 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 403/14 
C 07 D 473/16 

(10) AP 2019 14379 A (44) 7(515)/2019 
(21) AP 2015 14379 
(22) 2015 05 13 
(24) 2015 05 13 
(31) 62/014,500 
(32) 2014 06 19 
(33) US 
(86) PCT/US2015/030576, 2015 05 13 
(73) არიად ფარმასიუტიკალს ინკ. (US) 

26 ლენდსდაუნ სტრიტ, კემბრიჯი, 
მასაჩუსეტსი 02139 (US) 

(72) ვეი-შენ ჰუანი (US); 
იონცზინ გონი (CN); 
ფენ ლი (CN); 
ნიკოლას, ე ბენსივენგა (US); 
დევიდ, კ. დალგარნო (US); 
ანა კოლმანი (US); 
უილიამ, კ. შექსპირი (US); 
რენი, მ. ტომასი (IN); 
სიაოტიან ჩჟუ (US); 
ანჟელა, ვ. უესტი (CA); 
უილმენ იანგსაიე (US); 
იუნ ჩჟანი (CN); 
ტიანცზიუნ ჩჟოუ (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ჰეტეროარილური ნაერთები კინაზას  

ინჰიბირებისათვის 
_________________________________________ 
 
(11) P 2019 7009 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 D 487/04 
C 07 H 19/06 
C 07 H 19/14 
A 61 K 31/7064 
A 61 K 31/7076 
A 61 P 1/16 

(10) AP 2019 14307 A (44) 7(515)/2019 
(21) AP 2015 14307 
(22) 2015 03 26 
(24) 2015 03 26 
(31) PCT/CN2014/074294 
(32) 2014 03 28 
(33) CN 
(86) PCT/US2015/022621, 2015 03 26 
(73) მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US) 

126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,  
ნიუ ჯერსი 07065–0907 (US) 

gamogonebis patentebi 
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gamogonebebi 

(72) ვინაი, მ. გირიჯავალაბჰანი (US); 
დევიდ, ბ. ოლსენი (US); 
ჩჟიბო ჩჟანი (CN); 
ცზიანმინ ფუ (CA); 
ბინ-იუი ტანი (CN) 
(74) შალვა გვარამაძე 

(54) 4'- ჩანაცვლებული ნუკლეოზიდ-წარმოე- 
ბულები როგორც აივ უკუტრანსკრი- 
პტაზას ინჰიბიტორები 

_________________________________________ 
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ganyofileba A 
 
A 63 
 
(10) AU 2019 14921 U (51) Int. Cl. (2006)  

A 63 G 21/00  
(21) AU 2018 14921 (22) 2018 11 09 
(71) ანტონ ფროლოვი (US)  

2 კონჩო ლნ., ბელ კანიონი, კალიფორნიის  
შტატი, 91307, აშშ (US) 

(72) ანტონ ფროლოვი (US) 
(74) თამაზ  შილაკაძე 
(54) მიწისზედა გასართობი ატრაქციონი 
(57) ატრაქციონის სისტემა შეიცავს გვირაბს, 
ვიზიტორების გადაადგილების სატრანსპორ-
ტო საშუალებას, აუდიო და ვიდეო სისტემებს, 
განათების სისტემას სხვადასხვა ეფექტების 
გენერირების შესაძლებლობით, გადამწოდებს 
ვიზიტორების ადგილმდებარეობის გამოსავ-
ლენად, მართვის სისტემას, შესრულებულს 
გვირაბის ერთ ნაწილში განთავსებული კარე-
ბით გამოყოფილ დარბაზებში ვიზიტორის 
მიახლოებისას კარების ავტომატური გახსნა-
დახურვის შესაძლებლობით. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  9 
________________________________________ 

sasargeblo modelebi 
 

ganacxadi, romelzec 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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sasargeblo modelebi 

 
 
 

 
 

ganyofileba E 
 
E 04 
 
(11) U  2019 2016 Y  (51) Int. Cl. (2006)  

E 04 B 5/43  
(10) AU 2019 14779 U (44) 7(515)/2019 
(21) AU 2018 14779 
(22) 2018 05 11 
(24) 2018 05 11 
(73) რევაზ სიხარულიძე (GE)  

ტყიბულის ქ. 16, 0178, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) რევაზ სიხარულიძე (GE) 
(54) არმატურის კარკასი თბოიზოლი- 

რებული გადახურვის ფილისათვის 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sasargeblo modelis patenti 
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(10) AD 2019 1083 S (51) 07-06 
(21) AD 2019 1083 (22) 2019 04 08 
(28) 4 
(71) მაიზერ ზაქარაშვილი (GE)  

კ. ქუთათელაძის ქ. 6, 0179, თბილისი, საქართველო (GE) 
(72) მაიზერ ზაქარაშვილი (GE) 
(54) 2. ნახევარი ხინკლის ფორმის კერამიკული სამარილე 

3. ნახევარი ხინკლის ფორმის კერამიკული საპილპილე 
4.-5. კერამიკული ჭურჭლის კომპლექტი 

(55)  

2.1       2.2  
 
 

2.3        2.4  
 
 

2.5      2.6  

dizainebi 
 

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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dizainebi 

3.1      3.2  
 
 

3.3      3.4       
 
 

3.5      3.6  
 
 

4.1      4.2  
 
 

4.3     5.1  
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dizainebi 

5.2    5.3  
 
 

5.4  
 

___________________________________________________________ 
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dizainebi 

(10) AD 2019 1079 S (51) 09-01 
(21) AD 2019 1079 (22) 2019 03 20 
(28) 1 
(71) თინათინი ბრეგაძე  (GE)  

სოფ. როხი, 1006, ბაღდათი, საქართველო (GE) 
(72) თინათინი ბრეგაძე (GE) 
(54) ბოთლი  
(55)  

1.1      1.2  
 

1.3      1.4  
 

1.5      1.6       
 

1.7       1.8  
 

1.9      1.10  
 

1.11  
 

___________________________________________________________ 
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dizainebi 

(10) AD 2019 1085 S (51) 19-08 
(21) AD 2019 1085 (22) 2019 04 10 
(28) 6 
(71) ევგენია კარაჩიოვა (RU)  

გორბუნოვის ქ., სახ. 19, კორპ. 1, ბ. 20, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია (RU) 
(72) ევგენია კარაჩიოვა (RU) 
(74) მზია ნადარაია (GE) 
(54) 1.-6. ეტიკეტები 
(55)  

1.1  
 

2.1  
 
 

3.1  
 
 

4.1  
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dizainebi 

5.1  
 
 
 

6.1  
 

___________________________________________________________ 
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dizainebi 

 
 
 

 
(11) D 2019 814 S (51) 09-03 
(10) AD 2019 1059 S (44) 2019 04 25 №8  
(21) AD 2018 1059 
(22) 2018 10 01 
(24) 2018 10 01 
(28) 3 
(18) 2023 10 01 
(73) შპს ,,ვიმ-ბილ-დან საქართველო“ (GE)  

სოფ. ფონიჭალა, 0165, თბილისი,  
საქართველო (GE) 

(72) ანა გუგულაშვილი (GE) 
(54) 1. რძის შესაფუთი კოლოფი 

2. მაწვნის შესაფუთი ქილა 
3. არაჟნის შესაფუთი ქილა 

______________________________________ 
 
(11) D 2019 815 S (51) 23-03 
(10) AD 2019 1065 S (44) 2019 04 25 №8  
(21) AD 2018 1065 
(22) 2018 11 16 
(24) 2018 11 16 
(28) 1 
(18) 2023 11 16 
(31) 30-2018-0023448 
(32) 2018 05 18 
(33) KR 
(73) კიუნდონ ნავიენ კო., ლტდ (KR)  

95, სუვორამ-გილ, სოტან-მიონ,  
პხიონტეკ-სი, კიონგიდო 17704,  
კორეის რესპუბლიკა (KR) 

(72) გიუ სან ჯუნი (KR) 
(74) ლილიანა დარახველიძე (GE) 
(54) გარე კორპუსი საქვაბისათვის 
______________________________________ 
 
(11) D 2019 816 S (51) 30-02 
(10) AD 2019 1067 S (44) 2019 04 25 №8  
(21) AD 2018 1067 
(22) 2018 12 14 
(24) 2018 12 14 
(28) 1 
(18) 2023 12 14 
(73) ნიკოლოზ  ოსიყმიშვილი (GE)  

ა. წერეთლის ქ. 9, 3800, საგარაჯო,  
საქართველო (GE) 

(72) ნიკოლოზ  ოსიყმიშვილი (GE) 
(54) სკა 
______________________________________ 
 

registrirebuli dizainebi 
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dizainebi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) DM/200 768 (51) 02-04 
(15) 2018 11 22  (44) 19/2019 (2019 05 10) 
(22) 2018 11 22 
(28) 1 
(73) Valentino S.p.A.  

Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO (IT) 
(85) – 
(86) IT, EM 
(87) IT, EM 
(88) IT, EM 
(89) EM 
(81) III. US, TR, GE, UA, KG, AZ, EM, KR, JP, TJ, RU 
(72) Stefano Sassi  

C/o VALENTINO S.p.A. Via Turati, 16/18, I-20121 Milano (IT) 
(74) Matteo Mozzi  

C/o Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato, 8, I-20121 MILANO (IT) 
(54) 1. Shoe 
(55) 

1.1  
 
 

1.2     1.3  

dizainebi, romlebic registrirebulia saerTaSoriso biuroSi 
saqarTvelos teritoriaze uflebaTa gavrcelebis moTxovniT 

 

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 

1.4  

1.5  

1.6     1.7  
 

_______________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/200 372 (51) 10-07 
(15) 2018 11 27  (44) 22/2019 (2019 05 30) 
(22) 2018 11 27 
(28) 4 
(73) MONTRES JAQUET DROZ SA (Montres Jaquet Droz AG) (Montres Jaquet Droz Ltd.)  

Allée Du Tourbillon 2, 2300 La Chaux-de-Fonds (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. BZ, MA III. UA, AM, AL, AZ, ME, MD, MC, SG, MN, NO, BA, MK, OM, TR, GE, LI, KG, GB,  

TN, EM, CH 
(72) Christian Lattmann  

Chemin Du Château-Neuf 17, 1125 Monnaz (CH); 
Thanh Le Ngoc  
1 Rue Du Clos De La Fontaine, 25500 Le Belieu (FR) 

(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  
Faubourg Du Lac 6, 2501 BIEL/BIENNE (CH) 

(54) 1. Dial, 2. Oscillating weight, 3. Dial, 4. Oscillating weight 
(55) 
 

1.1 1.2  
 
 

1.3  
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dizainebi 

2.1 2.2  
 

2.3  
 

3.1 3.2  
 

3.3  
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dizainebi 

4.1  
 
 

4.2  
 
 
 

4.3  
 

_______________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/200 697 (51) 10-07 
(15) 2018 11 27  (44) 22/2019 (2019 05 31) 
(22) 2018 11 27 
(28) 9 
(73) The Swatch Group Management Services AG (The Swatch Group Management Services SA)  

(The Swatch Group Management Services Ltd.)  
Seevorstadt 6, 2502 Biel/Bienne (CH) 

(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. BZ, MA III. UA, AM, AL, AZ, ME, MD, MC, SG, MN, NO, BA, MK, OM, TR, GE, LI, KG, GB,  

TN, EM, CH 
(72) 5 Maurus MOSER  

Rue De L'Evole 27, 2000 Neuchâtel (CH); 
3-4; 6-7; 9 Fernando SOARES  
5, Rue Fleury, 2000 Neuchâtel (CH); 
1-2; 8 Fabrice DUPORT  
4, Avenue De La Gare, 2000 Neuchâtel (CH) 

(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd)  
6, Faubourg Du Lac, 2501 (CH) 

(54) 1. Watch case with strap, 2. Watch case with strap, 3. Watch, 4. Watch, 5. Wristwatch,  
6. Watch case with strap, 7. Watch case with strap, 8. Watch case with strap, 9. Watch case 

(55) 

1.1 1.2 1.3 1.4  
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dizainebi 

1.5  
 

2.1 2.2 2.3 2.4  
 
 
 
 

2.5  
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dizainebi 

3.1 3.2  
 
 

3.3 3.4  
 
 

3.5 3.6  
 
 

4.1 4.2  
 
 
 

4.3 4.4  
 
 

4.5  
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dizainebi 

4.6  
 
 

5.1 5.2 5.3 5.4  
 
 
 

5.5  
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dizainebi 

6.1 6.2  

6.3 6.4 6.5  

 
 #15  2019 08 12 

 
27 



                                                    
 
 

dizainebi 

7.1 7.2 7.3 7.4  
 

7.5  

8.1 8.2  
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dizainebi 

8.3 8.4  8.5  
 

8.6  8.7  
 

9.1 9.2  
 
 

9.3 9.4  

9.5 9.6  
 

_______________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/201 155 (51) 11-01 
(15) 2019 03 08  (44) 22/2019 (2019 05 31) 
(22) 2019 03 08 
(28) 1 
(30) No1: 10.09.2018; 005635539-0003; EM 
(73) Daniel Wellington AB  

Vasagatan 12, SE-111 20, Stockholm (SE) 
(85) – 
(86) EM 
(87) SE 
(88) – 
(89) EM 
(81) III. AM, IS, MD, TJ, BW, GH, ST, MN, TR, KH, GB, TN, KR, JP, CH, KP, BN, UA, AL, HR, TM, AZ,  

BZ, ME, MC, SG, NA, OA, NO, RS, BA, OM, CA, MK, GE, US, LI, KG, SM, SY, RW, RU, EG 
(72) Filip Tysander  

Vasagatan 12, 111 20 STOCKHOLM (SE) 
(74) Awa Sweden AB  

Jakobsbergsgatan 36, 111 44 STOCKHOLM (SE) 
(54) 1. Bracelet 
(55) 

1.1  
 
 

1.2  
 
 
 

1.3  
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dizainebi 

1.4  

1.5  
 

1.6 1.7  
_______________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/201 047 (51) 13-03 
(15) 2018 12 12  (44) 24/2019 (2019 06 14) 
(22) 2018 12 12 
(28) 1 
(30) No1: 12.06.2018; 29/653,142; US 
(73) DMF Inc.  

1118 East 223rd Street, 90745 Carson (VI) 
(85) VI 
(86) US 
(87) VI 
(88) US 
(89) US 
(81) III. ES, HU, IS, MN, PL, GB, LT, KR, JP, FR, BN, AL, HR, LV, TM, MC, SG, NA, DE, BA, MK, LI, KG,  

RU, FI, EG, AM, MD, TJ, BW, GH, ST, TR, KH, TN, KP, CH, UA, AZ, ME, SI, OA, RS, NO, EE, CA,  
GE, OM, RO, EM, DK, SY, BG, RW 

(72) Amir Lotfi  
1912 Ruhland Avenue, Unit B, 90278 Redando Beach (US); 
Michael D. Danesh  
1118 East 223rd Street, 90745 Carson (US); 
Ali Nikooyan  
807 W. Stevens Ave., Apt.16, 92707 Santa Ana (VI) 

(74) Smith Baluch LLP  
376 Boylston St., Suite 401, 02116 Boston (US) 

(54) 1. Electrical junction box 
(55) 

1.1      1.2  
 
 

1.3     1.4  
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dizainebi 

1.5           1.6  
 
 
 

1.7      1.8  
 
 

1.9  
 

_______________________________________________ 
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(260) AM 2019 97814 A* 
(210) AM 97814 
(220) 2018 05 24 
(731) შპს ,,3G − Georgian Global Group“ 

მუხიანი I მკრ., კორპ. 13, ბ. 25, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ვახტანგ ტოროტაძე 
(540) 

 
(591) ყავისფერი, მუქი სტაფილოსფერი,  

სტაფილოსფერი, ოქროსფერი, შავი 
(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;  

27.05.03; 27.05.17; 27.05.21; 27.05.24;  
27.07.01; 27.07.03; 27.07.17; 29.01.13 

(526) ENERGY DRINK 
(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 98412 A* 
(210) AM 98412 
(220) 2018 07 10 
(731) ვვრ ინტერნეშნლ ჰოლდინგს ინკ. 

2751 სენტერვილ როუდ, სუიტ 358,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(540) 

 
(591) ცისფერი, ლურჯი, ღია ცისფერი,  

კაშკაშა მწვანე, თეთრი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(531) 26.11.13; 27.05.10; 29.01.14 
(511)  
35 – სადისტრიბუციო მომსახურება ფართებში 
სისუფთავის შენარჩუნების, ლაბორატორიული 
და სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქციის სფერო-
ში, ქიმიური ნივთიერებების და რეაგენტების 
ჩათვლით; სამეცნიერო აპარატურის, ქიმიური 
ნივთიერებების, რეაგენტების და ლაბორატორი-
ული აღჭურვილობის დისტრიბუცია; მომარაგე-
ბის მომსახურება, დაკავშირებული მესამე პირე-
ბის მიერ ლაბორატორიული საქონლის გაყიდვა-
ზე დადებულ ხელშეკრულებებთან; კონსულტა-
ციები ბიზნესის მართვის საკითხებში და მომსა-
ხურება ფართებში სისუფთავის შენარჩუნების, 
ლაბორატორიული და სამეცნიერო-კვლევითი 
პროდუქციის სფეროში, სახელდობრ, არაპრო-
ფილური ფუნქციების მართვა და ადმინისტრი-
რება, ფოსტით გაგზავნის და ტრანსპორტი-
რების, საინვენტარიზაციო  ჩანაწერების მართ-
ვის და შესყიდვაზე შეკვეთების დამუშავების 
ჩათვლით; მატერიალური აქტივების მართვის 
მომსახურება მესამე პირთათვის მატერიალურ-
ტექნიკური რესურსების მართვის დარგში ფარ-
თებში სისუფთავის შენარჩუნების, ლაბორატო-
რიული და სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქციის, 
ქიმიური ნივთიერებების და რეაგენტების ჩათვ-
ლით, სფეროში; მატერიალურ-ტექნიკური რესუ-
რსების მართვა, სახელდობრ, მარაგის შევსება 
და საწყის მდგომარეობაში დაბრუნება და მა-
ტერიალური საშუალებების ოპტიმალური შე-
ნახვის დადგენა; საინვენტარიზაციო კონტრო-
ლის შესრულება და საბუღალტრო აღრიცხვა; 
მომსახურება ბიზნესის მართვაში, სახელდობრ, 
მესამე პირთათვის სამეცნიერო-კვლევითი, კლი-
ნიკური და ფარმაცევტულ-ლაბორატორიული 
მომსახურების მართვა; ონლაინ საცალო ვაჭ-
რობის მაღაზიების მომსახურება, რომელიც 
დაკავშირებულია ლაბორატორიულ აპარატუ-
რასთან, აღჭურვილობასთან,  ინსტრუმენტებ-
თან და საკუთნოსთან. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98448 A 
(210) AM 98448 
(220) 2019 01 14 

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 

(731) შპს იუჟნაია სოკოვაია კომპანია 
პობედის ქ. 132, ბელორეჩენსკი, 352630,  
რუსეთის ფედერაცია 

(740) ზურაბ ლომსაძე 
(540)  

Дары Кубани 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – რძის მშრალი ნარევები ბავშვთა კვები-
სათვის; საკვები ნარევები ბავშვებისათვის; სას-
მელები ალაოს რძისაგან  სამედიცინო მიზნე-
ბისათვის; სამკურნალო ჩაი; მცენარეული ჩაი 
სამედიცინო მიზნებისათვის; ბავშვის საკვები; 
წვენები, ნექტარი და წყალი ბავშვის საკვები; 
მინერალური წყალი სამედიცინო მიზნებისთვის; 
თერმული წყლები; დიეტური სასმელები სამე-
დიცინო მიზნებისათვის. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2019 98764 A 
(210) AM 98764 
(220) 2019 01 16 
(731) გიორგი ქებურია 

სოფიკო ჭიაურელის ქ. 16, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(540)  

GEORGE KEBURIA 
ჯორჯ ქებურია 

(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; ელექტრობის გადა-
ცემის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, 
რეგულირების ან მართვის ხელსაწყოები და ინ-
სტრუმენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, 
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის ჩამ-
წერი დისკები; სავაჭრო ავტომატები და მექანიზ-
მები აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; 
სალაროს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, 
ინფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა 
და კომპიუტერები; ცეცხლმქრობები. 
 

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
___________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99157 A 
(210) AM 99157 
(220) 2019 01 16 
(731) შპს ,,ავაზა“ 

გორგილაძის ქ. 2, ბ. 29, 6010, ბათუმი,  
საქართველო 

 

(540) 

 
(591) წითელი, შავ-თეთრი, ნაცრისფერი,  

ვარდისფერი 
(531) 02.01.04; 23.01.01; 29.01.15 
(511)  
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რო-
მელიც 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 მა-
სალა და თვალსაჩინოება (ხელსაწყოების გარ-
და); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც 
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპო-
გრაფიული კლიშე. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99197 A 
(210) AM 99197 
(220) 2018 09 06 
(731) შპს ,,ალპენ მილკ“ 

დავით აღმაშენებლის ქ. 28/1,   
ახალქალაქი, საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

ტუზიკი    
ТУЗИК 

(511)  
30 – ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; შაქარი; მარი-
ლი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99484 A 
(210) AM 99484 
(220) 2018 09 24 
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ,,კოორდინირუიუშჩი  
რასპრედელიტელნი ცენტრ ,,ეფკო-კასკად“ 
ულ. ფრუნზე, დომ 4, ალექსეევკა, 309850,  
ბელგოროდსკაია ობლასტი, რუსეთის  
ფედერაცია 
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(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

ПЫШКА 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – რძე და რძის ნაწარმი, ცხიმები და საკვები 
ზეთები, მარგარინის, ბუტერბროდებისთვის 
ცხიმოვანი ნარევების (სპრედები) ჩათვლით; 
ნაღების კარაქი. 
 

30 – ნაყინი; მდოგვი; ძმარი, საკმაზები, მაიონე-
ზის და სოუსების ჩათვლით; სანელებლები. 
 

35 – სასურსათო საქონლის რეკლამა, მესამე პი-
რებისთვის გაყიდვების ხელშეწყობა, კერძოდ, 
ზემოთ აღნიშნული სასურსათო საქონლით სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99485 A 
(210) AM 99485 
(220) 2018 09 24 
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი  

ოტვეტსტვენნოსტიუ,,კოორდინირუიუშჩი  
რასპრედელიტელნი ცენტრ ,,ეფკო-კასკად“ 
ულ. ფრუნზე, დომ 4, ალექსეევკა, 309850,  
ბელგოროდსკაია ობლასტი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

Pyshka 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – რძე და რძის ნაწარმი, ცხიმები და საკვები 
ზეთები, მარგარინის, ბუტერბროდებისთვის 
ცხიმოვანი ნარევების (სპრედები) ჩათვლით; 
ნაღების კარაქი. 
 

30 – ნაყინი; მდოგვი; ძმარი, საკმაზები, მაიონე-
ზის და სოუსების ჩათვლით; სანელებლები. 
 

35 – სასურსათო საქონლის რეკლამა, მესამე პი-
რებისთვის გაყიდვების ხელშეწყობა, კერძოდ, 
ზემოთ აღნიშნული სასურსათო საქონლით სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99486 A 
(210) AM 99486 
(220) 2018 09 24 
(731) შპს ,,კოორდინირუიუშჩი რასპრედელი- 

ტელნი ცენტრ ,,ეფკო-კასკად“ 
ულ. ფრუნზე, დომ 4, ალექსეევკა, 309850,  
ბელგოროდსკაია ობლასტი, რუსეთის  
ფედერაცია 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

პიშკა 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – რძე და რძის ნაწარმი, ცხიმები და საკვები 
ზეთები, მარგარინის, ბუტერბროდებისთვის 
ცხიმოვანი ნარევების (სპრედები) ჩათვლით; 
ნაღების კარაქი. 
 

30 – ნაყინი; მდოგვი; ძმარი, საკმაზები, მაიონე-
ზის და სოუსების ჩათვლით; სანელებლები. 
 

35 – სასურსათო საქონლის რეკლამა, მესამე პი-
რებისთვის გაყიდვების ხელშეწყობა, კერძოდ, 
ზემოთ აღნიშნული სასურსათო საქონლით სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99947 A 
(210) AM 99947 
(220) 2018 10 22 
(731) ემერსონ ელექტრიკ კო., მისურის კორპორაცია 

8000 უესტ ფლორიზანტ ავენიუ,  
სენტ- ლუისი, მისური 63136, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

EMERSON 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
6 – გრდემლები; ბაკები, ბუიები, არამნათი; მილ-
ყელები; მილების მომჭერები; კონტეინერები, 
რეზერვუარები [შენახვა, ტრანსპორტირება]; სა-
დრენაჟო მილები; სადრენაჟო მილის სარქვ-
ლები; ცენტრალური გათბობის დანადგარების 
ლითონის მილსადენები/ცენტრალური გათბო-
ბის დანადგარების ლითონის მილები/ცენტრა-
ლური გათბობის დანადგარების ლითონის მილ-
სადენები; სავენტილაციო და ჰაერის კონდიცი-
რების  დანადგარების მილსადენები; შეკუმშუ-
ლი ჰაერის ხაზების დამაკავშირებელი ლითო-
ნის დეტალები; ლითონის მაერთებლები მილსა-
დენებისათვის; სათვალიერებელი ჭის ლითონის 
სახურავები; მილსადენის კოლექტორები; საქშე-
ნები; მილსადენები; მოქნილი მილების დასა-
ხვევი დოლები, ლითონის, არამექანიკური; მოქ-
ლონები; წნელები მყარი რჩილვისა და შედუ-
ღებისათვის; ხუფები, თალფაქები; სასიგნალო 
არამნათი, არამექანიკური პანელები; სამუშაო 
იარაღის ყუთები, ცარიელი; მილები/ მილები; 
ინსტრუმენტების ყუთები, ცარიელი; გირაგის 
ტუჩები; წყალსადენი მილების სარქვლები; მოქ-
ნილი შლანგების დასახვევი კოჭები, ლითონის, 
არამექანიკური; მავთულის დამჭიმავი შემაერ-
თებლები [დამჭიმავი რგოლები]; წყალსადენი 
მილები; ლითონის სარქველები, მანქანათა ნაწი-
ლების გარდა; საავარიო ტიპის ლითონის სარქ-
ველები (ლიუკები); ლითონის საკალიბრებელი 
ლიუკები; მილტუჩები; მილები; ცილინდრები; 
სამონტაჟო მოწყობილობის სისტემები; მოწყო-
ბილობების დაცვის სისტემები; საფარი სისტე-
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მების აპარატურა; ლითონის საფარები; ლი-
თონის კოლოფები; ლითონის ცხაურები; ცეც-
ხლის ალის შემკავებლები; შეეთებები; საკე-
ტები, მომჭერები; შლანგის არმატურა; შლანგის  
შემართებელი ქუროები; შლანგის არმატურის 
ნაკრები; შლანგები, ანკერები; ზარები, ზანზა-
ლაკები,  ეჟვნები; ჯაჭვები; კაბელები; ლითონის 
აკლდამები [სამარე]; ლენტები; ნალის ლურსმ-
ნები; ფოლადის სხმულები; ამძრავები; რეაგენ-
ტის მიმწოდებლები ლითონის  სითხის ნაკადის 
დონის კონტროლისთვის; წყალგაყვანილობის 
მოწყობილობები, კერძოდ, ლითონის ონკანები, 
მილის მაერთებლები და ვენტილები. 
 

8 – ხელით სამართავი სინჯამღები აპარატურა; 
აბრაზიული დამუშავების საშუალებები [ხელის 
ინსტრუმენტები]; ეჩოები [იარაღი]; სასოფლო- 
სამეურნეო იარაღი, ხელით სამართავი; სპირა-
ლური ბურღები [ხელის იარაღი]; სადგისები; 
ნაჯახები; ლითონის ლენტის დასაჭიმი მოწყო-
ბილობები [ხელის იარაღი]; დაზგის გირაგები 
(ხელის იარაღები); ბურღები [ხელის იარაღის 
ნაწილები]; საღრუვები; მჭრელი ზედაპირის ასა-
ლესი ინსტრუმენტები; რანდის დანები; სამარ-
თებლები [ხელის იარაღი]; ბასრი იარაღი; 
საბურღი ჩაქუჩები; სისო ხერხები; მრგვალი და-
ნები; დამღები; დანები კვირტით მყნობისათვის 
[ოკულირება]; ხუროს ბურღები; საგმანი ხვეწი; 
საწერტელი; ღოჯები; ჭახრაკები; ხელბურღები; 
საჭრისის საჭერელა; მჭრელი ინსტრუმენტები; 
მჭრელი ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი]; გარე-
სახრახნები [ხელის იარაღი]; საბურღი ვაზნები 
[ხელის იარაღი]; გრუნტის სატკეპნელები [ხე-
ლის იარაღი]; ზუმფარიანი ქარგოლები; სავალ-
ცავი ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი]; დამაგ-
რძელებელი ბუნიკები (შიგსახრახნის ციბრუ-
ტის); ქლიბები; მილებში კაბელის დაჭიმვისთვის 
განკუთვნილი მავრთული (ხელის იარაღი); ცივ-
ნაჭიმი მავთული (ხელის იარაღი); ხელის ხერ-
ხის ჩარჩოები; ლითონის საგლუვი ჩაქუჩი; სათე-
ლები [ხელის იარაღი]; ბურღები [ხელის იარა-
ღი]; ლითონის გოფრირების ხელსაწყოები; 
ნახევრადწრიული საჭრეთლები; სამყნობი დანე-
ბი [ხელის იარაღი]; საჭრისები გრავირებისათ-
ვის [ხელის იარაღი]; ქარგოლები [ხელის იარა-
ღი]; ჩაქუჩები [ხელის იარაღი]; დრელები [ხელის 
იარაღი]; ხელის იარაღი, ხელით სამართავი; 
ხელის ტუმბოები; სახელურები ხელის ინსტრუ-
მენტებისთვის; ცულები; სკაპელები; ღრუ ბურ-
ღები [ხელის იარაღის ნაწილები]; წალდები [ხე-
ლის იარაღი]; უთოები [არაელექტრული ხელის 
იარაღი]; ბეწვა ხერხები; დომკრატები, ხელით 
სამართავი; საბეგველები [ხელის ინსტრუმენტე-
ბი]; თოხები; ფრეზბურღი; ფიცრის განსაზღვ-
რული კუთხით გასაჭრელი სადურგლო სამარ-
ჯვები; სასრესი როდინები, ფილები; საჭრეთლე-
ბი; ნარიმანდსაღები დანები; ლურსმნის ამოსა-
ღები (გელა), ხელით სამართავი; ლურსმანსაძ-

რობი; ჭილიბყურის სახვრეტლები; წმინდა ქლი-
ბები; სილიკონის ჩასასხმელი თოფი, არაელექტ-
რული; ზედაპირის საფხეკები [ხელის იარაღი]; 
პერფორატორები [ხელის იარაღი]; ქარჩები [ხე-
ლის იარაღი]; სახვრეტელები; მაშები; რანდის 
დანები; მკვნეტარები; საპრიალებელი ხელ-
საწყოები; სატეხები [ხელის იარაღი]; კასტეტე-
ბი; სახვრეტი მარწუხები [ხელის იარაღი]; პუან-
სონები [ხელის იარაღი]; კუტები [ხელის იარა-
ღი]/ფილთაქვები; კოპრები [ხელის იარაღი]; ჭო-
პოსნები [ხელის იარაღი]; ჭრიალა [ხელის იარა-
ღი]; საფართები; სამოქლონო ინსტრუმენტები 
[ხელის იარაღი]; სამოქლონო ჩაქუჩები [ხელის 
იარაღი]; ხერხის ტანები [ხელის იარაღის ნაწი-
ლები]; ხერხის ჩარჩოები; ხერხები [ხელის იარა-
ღი]; საფხეკები [ხელის იარაღი]; შაბერები, სა-
ხეწები [ხელის იარაღი]; სახრახნისები, არა-
ელექტრული; ასალესი ინსტრუმენტები; საკრე-
ჭი მაკრატლები [ხელის ინსტრუმენტი]; ლითო-
ნის საჭრელი მაკრატლები; სანგი [დიდი ურო]; 
ბარები [ხელის იარაღი]; ქანჩის გასაღებები [ხე-
ლის იარაღი]/ქანჩის გასაღებები [ხელის იარა-
ღი]; გონიო, კუთხედი [ხელის იარაღი]; საშტამ-
პავი ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი]; ქვასამს-
ხვრევები; ქანჩის გასაღებები [ხელის იარაღი]; 
შიგსახრახნი [ხელის იარაღი]; ხელის იარაღის 
ღვედები [დამჭერები]; მილსაჭრელები [ხელის 
იარაღი]; მილსაჭრელი ინსტრუმენტები; გირა-
გები; სალესი ძელაკის დამჭერები; პატრუქის 
შემოსაჭრელი მაშები [მაკრატლები]; სადენების 
მჭრელები (ხელის იარაღები); სადენების მჭრე-
ლები, ლითონის (ხელის იარაღები). 
 

9 – აქსელერომეტრები; აკუმულატორები, ელექ-
ტრული; აკუსტიკური [ხმოვანი] სასიგნალო 
მოწყობილობები/ხმოვანი სასიგნალო მოწყობი-
ლობები; ბგერათგამტარები; კავშირის აკუსტი-
კური მოწყობილობები; ელექტროადაპტერები; 
ჰაერის შედგენილობის ანალიზის აპარატები; 
სასიგნალო ზარები, ელექტრული; სასიგნალო 
მოწყობილობები; ამპერმეტრები; ხმის გამაძლი-
ერებლები; გამაძლიერებელი ელექტრონული 
მილაკები; ანემომეტრები; ანოდის ბატარეები 
/ანოდის ბატარეები; ანოდები; დაბრკოლება-
მედეგი მოწყობილობები [ელექტრობა]; ღუზები 
[ელექტრობა]; ბალანსირების მოწყობილობები; 
ბატარეები (ანთების სისტემის); ბატარეები, ელ-
ექტრული; აკუმულატორის ქილები; აკუმულა-
ტორის კორპუსები; ამამაღლებელი ტრანსფორ-
მატორები; შუქურები, მნათი; ზარები [განგაშის 
სიგნალიზაციის მოწყობილობები]; ორთქლის 
ქვაბის საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოები; 
განმაშტოებელი კოლოფები [ელექტრობა]; კაბე-
ლები, ელექტრული; ფოტოაპარატები; მეტრები 
ხუროსათვის; რედუქტორები [ელექტრობა]; 
სამუხტავი მოწყობილობები ელექტროაკუმულა-
ტორისათვის; ქიმიური დეტექტორები; ინდუქცი-
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ის კოჭები [გრაგნილები]; ელექტროწრედის ჩამ-
რთველები; მცველები; ტანსაცმელი უბედური 
შემთხვევის, გამოსხივებისა და ხანძრისაგან 
დასაცავად; კოჭები, ელექტრული; კოლექტო-
რები, ელექტრული;  ელექტრონული აპარატურა 
კომუნიკაციისთვის; კომუტატორები; კომპარა-
ტორები; კომპიუტერული პროგრამები, ჩაწე-
რილი; კომპიუტერის ოპერაციული პროგრამები, 
ჩაწერილი; კომპიუტერის პერიფერიული მოწ-
ყობილობა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, ჩაწერილი; კომპიუტერული პროგრა-
მები [ჩასატვირთი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა]; კომპიუტერული სისტემის პროგრამული 
უზრუნველყოფის აპლიკაცია; კომპიუტერის 
აპარატული უზრუნველყოფა; კონდენსატორები; 
გამტარები, ელექტრული; შეერთებები ელექ-
ტროხაზებისათვის; ხაზური შემაერთებელი კო-
ლოფები [ელექტრობა]; კონტაქტები, ელექ-
ტრული; მართვის პულტები, ელექტრული; კონ-
ვერტერები, გარდამქმნელები, ელექტრული; 
მრიცხველები; მრიცხველები/შეერთებები, ელე-
ქტრული; დენის გამმართველები; ციკლოტ-
რონები; მონაცემთა დასამუშავებელი მოწყობი-
ლობები; დენსიმეტრები; დენსიტომეტრები; დე-
ტექტორები; დიაგნოსტიკის აპარატურა, არასა-
მედიცინო; ცვალებადი წნევის ნაკადის გადამ-
ცემები; აირგანმუხტვის ელექტრული მილაკები, 
განათებისას გამოსაყენებლის გარდა; მანძილ-
საზომი ხელსაწყოები; მანძილჩამწერი ხელსაწ-
ყოები; გამანაწილებელი კოლოფები [ელექტ-
რობა]; გამანაწილებელი დაფები [ელექტრობა]; 
გამანაწილებელი პულტები [ელექტრობა]; დინა-
მომეტრები; მაგისტრალური ელექტროხაზები; 
ელექტროგადამცემი ხაზის მასალები [სადენები, 
კაბელები]; ელექტროფიცირებული სალტეები 
სინათლის წერტილოვანი წყაროს დასამონტა-
ჟებლად; ელექტროდინამიკური აპარატურა (სი-
გნალის დისტანციური მართვის); ელექტ-
როლიზის აბაზანები; ელექტრომაგნიტური კო-
ჭები; ხანძრის სიგნალიზატორები; სახანძრო 
ჰიდრანტები (ონკანები); ცეცხლმქრობები; ბრან-
დსპოიტები; გამშხეფი სახანძრო სისტემები; 
ნაკადის გადამცემები; აირის გაჟონვის სასიგ-
ნალო აპარატურა; ყინულის დეტექტორები; 
შეტანა/გამოტანის სიგნალის გადამცემები; ინს-
ტრუმენტული კოლექტორები; გაქურდვის საწი-
ნააღმდეგო სასიგნალო მოწყობილობები [დამ-
ცავი სიგნალიზაცია]; დამცავი ჩაფხუტები, მუ-
ზარადები; სარკინიგზო სიგნალის მოწყო-
ბილობები; გამაფრთხილებელი სამკუთხედები 
გაუმართავი სატრანსპორტო საშუალებებისათ-
ვის; მნათი ან მექანიკური საგზაო ნიშნები; 
კომერციული დანიშნულების ვიდეოთამაშების 
აპარატურა; ელექტრული, ავტომატური კარის 
გამღები მოწყობილობები; ავტომანქანის მა-
რთვის სავარჯიშო სიმულატორები; სპორტული 
სიმულატორები; ფოტოგრაფიული და კინემატო-

გრაფიული ინსტრუმენტები; აირსაწინაღმდეგო 
ნიღბები (რესპირატორები); შემდუღებლის სა-
ხის დამცავი ნიღბები; ცეცხლგამძლე ტანსაც-
მელი; მოციმციმე შუქსასიგნალო აპარატები; 
ხარჯსაზომები, წყალსაზომები; სიხშირის სა-
ზომები; ლაბორატორიული აღჭურვილობა,  სპე-
ციალური; დნობადი მცველები; გალვანური 
ელემენტები; გალვანური ბატარეები; გალვანო-
მეტრები; აირის ანალიზატორები; აირის ხარ-
ჯვის საზომი სისტემები; ბენზინის დონის მაჩ-
ვენებლები; გაზომეტრები; საზომები; დამცავი 
ხელთათმანები; ცხაურები ელექტროაკუმულა-
ტორის ფირფიტებისათვის; თბორეგულირების 
მოწყობილობები; ჰერმეტული ხუფები და შემა-
ერთებლები; მაღალსიხშირული აპარატურა; 
ჰიდრომეტრები; დისტანციური ანთების ელექტ-
როაპარატები; ინდუქტორები [ელექტრობა]; 
სამრეწველო ქსელის ინტერფეისის მოწყო-
ბილობები; მიკროპროცესორები; ინტეგრალური 
სქემები; სალაპარაკო აპარატები; ინტერფეისები 
კომპიუტერებისათვის; ინვერტორები [ელექტ-
რობა]; გაბარიტები [საზომი ინსტრუმენტები]; 
შემაერთებელი კოლოფები [ელექტრობა]; შემა-
ერთებელი ქუროები (ელექტროკაბელის); ლაზე-
რები, არასამედიცინო; დონის გადამწოდები; 
დონის რელე/გადამრთველები; დონის გადამცე-
მები; ნიველირების ინსტრუმენტები; განათების 
რეგულატორები, ელექტრული; განათების 
სისტემის ბალასტური წინაღობები; მეხამრი-
დები; შემზღუდველები [ელექტრობა]; სითხის 
დონის გადამწოდები; სითხის დონის გადამ-
რთველები; სითხის დონის გადამცემები; დენის 
კარგვის  ელექტრული ინდიკატორები; ელექტ-
როენერგიის მიმწოდებლები; მაგნიტური ხარკ-
საზომები; გამანაწილებლები (მანიფოლდები); 
გამზომი ინსტრუმენტები; საზომები; გამზომი 
ხელსაწყოები; მონიტორები [კომპიუტერის აპა-
რატული უზრუნველყოფა]; გამზომი ხელსაწყო-
ები, ელექტრული; გამზომი ინსტრუმენტები; 
მრიცხველები; მიკროპროცესორები; დამზერისა 
და კონტროლის აპარატები, ელექტრული; მო-
ნიტორები [კომპიუტერის აპარატული უზრუნვე-
ლყოფა]; თვალთვალის ხელსაწყოები; ოპტი-
კური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ოპტი-
კური კონდენსორები; დიაფრაგმული ხარჯსა-
ზომები; აპარატურა და ხელსაწყოები ფიზიკის-
თვის; პიტოს მილის ხარჯსაზომები; აკუმულა-
ტორის ფირფიტები; პრეციზიული გამზომი ხე-
ლსაწყოები; წნევის მაჩვენებელ-საცობები სარ-
ქველებისათვის; მანომეტრები; პრეციზიული 
გამზომი ხელსაწყოები; წნევის ინდიკატორები; 
წნევის გადამცემები; ნაბეჭდი სქემების დაფები; 
ზონდები სამეცნიერო კვლევისათვის; რაოდენო-
ბის მაჩვენებლები; რადარები; უსაფრთხოების 
მოწყობილობები სარკინიგზო ტრანსპორტი-
სათვის; ამომკითხავი მოწყობილობები [ინფორ-
მაციის დასამუშავებელი მოწყობილობა]; მარე-
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გულირებელი ხელსაწყოები, ელექტრული; რე-
ლეები, ელექტრული; სამრეწველო პროცესების 
დისტანციური მართვის ელექტრული დანად-
გარები; დისტანციური მართვის აპარატურა; 
დისტანციური წნევის გადამცემები; წინაღო-
ბები, ელექტრული; სახაზავები [გამზომი ინს-
ტრუმენტები]; მეტრები [გამზომი ინსტრუმენ-
ტები]; სენსორები; სასიგნალო ზარები; ელექ-
ტრონული სიგნალის გადამცემები; სასიგნალო 
პანელები, მნათი ან მექანიკური; სიგნალები, 
მნათი ან მექანიკური; შტეფსელის ჩანგლები, 
როზეტები [ელექტრული შეერთებები]; სოლე-
ნოიდური სარქველები [ელექტრომაგნიტური 
გადამრთველები]; ლოტის ზონრები; სპიდომეტ-
რები; ამწევი ტრანსფორმატორი; გადართვის 
კოლოფები [ელექტრობა]; გადამრთველები, ელ-
ექტრული; T-სებრი სახაზავი; ტემპერატურის 
ინდიკატორები; ტემპერატურის მაჩვენებელი 
ნიშნულები, არასამედიცინო მიზნებისთვის; 
ტემპერატურული სენსორები; ტემპერატურული 
გადამცემები; კიდურა ქუროები [ელექტრობა]; 
მასალათა გამოცდის მანქანები და ხელსაწ-
ყოები; აპარატები ანალიზისათვის, არასამედი-
ცინო; თერმოელექტრონული სარქველები/თერ-
მოელექტრონული მილაკები; თერმომეტრები, 
არასამედიცინო; თერმოსტატები; თერმომასრე-
ბი; დროის რელეები, ავტომატური; ტრანსფორ-
მატორები [ელექტრობა]; ტრანზისტორები [ელე-
ქტრონიკა]; ტრანზისტორები; გადამცემები (ელ-
ექტრონული სიგნალის); გადამცემები [კავშირ-
გაბმულობა]; ტრანსპონდერი; ულტრაბგერითი 
ნაკადის გადამცემები; ულტრაბგერითი დონის 
გადამწოდები; გადამცემები; ულტრაბგერითი 
სენსორები; ვაკუუმმეტრები; ვარიომეტრები; გა-
დამეტძაბვისაგან დამცავი რეგულატორები; 
ვოლტმეტრები; გრიგალური ხარჯსაზომები; წყ-
ლის დონის მაჩვენებლები; კლემები [ელექტ-
რული]; უსადენო ადაპტერები; უსადენო დონის 
გადამრთველები; უსადენო გადამრთველები; 
უსადენო გადამცემები; სადენები, ელექტრული. 
 

10 – სამედიცინო ანალიზის მანქანები, ფარმა-
ცევტული ინსტრუმენტები, სამედიცინო მოწყო-
ბილობა, სადიაგნოზო ხელსაწყოები და ინსტ-
რუმენტები, სამედიცინო დანიშნულების ლაზე-
რები, სამედიცინო დანიშნულების ტუმბოები, 
ქირურგიული ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები 
სამედიცინო დანიშნულების შემოწმების ინსტ-
რუმენტები, საწილები და აქსესუარები მათთვის; 
საანესთეზიო და რესპირატორული აპარატურა 
და ნაწილები და აქსესუარები მათთვის;  სტო-
მატოლოგიური ხელსაწყოები და ინსტრუმენ-
ტები; სამედიცინო ავეჯი,  სპეციალური; სამე-
დიცინო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები. 
 

11 – აცეტილენის სანთურები; აცეტილენის გენე-
რატორები; ჰაერის გამაცივებელი მოწყობი-
ლობები; ჰაერშემთბობები; ჰაერის საშრობი მო-

წყობილობები; ჰაერის გასაფილტრი დანადგა-
რები; საჰაერო სარქვლები ორთქლის გამათ-
ბობელი დანადგარისათვის; ჰაერის გასაწმენდი 
აპარატები და მანქანები; ჰაერის სტერილი-
ზატორები; ჰაერის კონდიცირების დანადგა-
რები; ჰაერის კონდიცირების აპარატები; გაშხე-
ფის საწინააღმდეგო საცმები ონკანებისათვის; 
რკალური ნათურები; სასმელის გასაცივებელი 
აპარატები; ბოილერის მილები გამათბობელი 
დანადგარებისათვის; ბოილერები, მანქანათა 
ნაწილების გარდა; სანთურები; ჭერის სანათი 
პლაფონები; ცენტრალური გათბობის რადიატო-
რები; ჭაღები; ქრომატოგრაფები სამრეწველო 
მიზნებისათვის; კლაკნილები [დისტილაციის, 
გათბობისა და სამაცივრო დანადგარების ნაწი-
ლები]; საყინულე ყუთები, ელექტრული; ღუ-
მლის გასაცივებელი ავზები; სამაცივრო დანად-
გარები წყლისათვის; სამაცივრო დანადგარები 
სითხეებისათვის; სამაცივრო დანადგარები და 
მანქანები; სამაცივრო ხელსაწყოები და დანად-
გარები; ფარსაკეტები საკვამლე მილში წევის 
რეგულირებისათვის [გათბობა]; ჰაერსაშრობე-
ბი; დეზოდორირების აპარატები, არაპირადი 
მოხმარების; გამოსაშრობი აპარატები; აირგან-
მუხტვის ელექტრული მილაკები განათებისათ-
ვის; დეზინფექციის აპარატები; დისტილაციის 
კოშკები; დისტილაციის აპარატები; საშრობი 
აპარატები; საშრობი აპარატები და დანადგა-
რები; საორთქლებლები; საფართოებელი ავზები 
გათბობის სისტემებისათვის; ვენტილატორები 
[ჰაერის კონდიცირება]; ვენტილატორები [ჰაე-
რის კონდიცირების დანადგარის ნაწილები]; ჭე-
რის ვენტილატორები, ელექტრული; მკვებავი 
დანადგარები გათბობის ქვაბისათვის; ფილტ-
რები ჰაერის კონდიცირებისათვის; სასმელი 
წყლის ფილტრები; ფილტრები საწვავისთვის, 
ზეთებისთვის, ჰაერისთვის და აირისთვის; 
ღუმლის ფასონური ამონაგი/ფასონური ამონაგი 
(ღუმლის –); საცეცხლე მილები გათბობის 
ქვაბებისათვის; გასაყინი კამერები; ფრიქციული 
ფალიები აირის სანთებლებისათვის; ღუმლები, 
ლაბორატორიულის გარდა; აირის ფილტრები, 
აირის რეგულატორები; აირის სანთებლები; აი-
რადი მინარევები; აირის ჩირაღდნები; აირის ინ-
ჟექტორები; აირის გამწმენდი ხელსაწყოები; სკ-
რუბერები [აირის დანადგარის ნაწილები]; 
აირის სანთურები; აირის ქვაბები; აირსაცივრე-
ბი, მანქანათა ნაწილების გარდა; სითბური აკუ-
მულატორები; სითბოს რეგენერატორები; თბო-
გადამცემები, მანქანათა ნაწილების გარდა; სი-
თბური ტუმბოები; თბოვიტრინები, ვიტრინები 
(გახურებული); კალორიფერები; გათბობის და-
ნადგარები; ცხელ წყალზე მომუშავე გათბობის 
დანადგარები/გათბობის დანადგარები (ცხელ 
წყალზე მომუშავე); გათბობის ქვაბები; მყარ, 
თხევად და აირად სათბობზე მომუშავე გათ-
ბობის ხელსაწყოები; გათბობის ხელსაწყოები, 
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ელექტრული; გამხურებელი ელემენტები; გათ-
ბობის ფილები; ელექტრული გამათბობლის 
ვარვარის ძაფები; გასაცხელებელი და გასაცი-
ვებელი აპარატურა ცხელი და ცივი სასმელების 
გასანაწილებლად; ცხელ ჰაერზე მომუშავე 
გათბობის აპარატები; დამტენიანებლები ცენტ-
რალური გათბობის რადიატორებისათვის; სით-
ხეში ჩასაძირი გამხურებლები; იონიზაციის აპა-
რატები (ჰაერის); სამზარეულოს ქურები [ღუმ-
ლები]; ლაბორატორიული სანთურები; ელექ-
ტრონათურები; თეთრეულის საშრობები, ელექ-
ტრული; რეზერვუარში დონის მარეგულირე-
ბელი სარქვლები; ნათურის კოლბები; შუქ-
გამბნევები; გამნათებელი მოწყობილობის შუქ-
დიოდები [LED]; განათების ხელსაწყოები და 
დანადგარები; შემრევი ონკანები წყალსადენის 
მილისათვის; ზეთის სანთურები; ზეთის გასაწ-
მენდი აპარატები; მილები [სანიტარულ-ტექ-
ნიკური სისტემის ნაწილები]; მილგაყვანილო-
ბის საკუთნო; დაწნევის რეზერვუარები წყლის 
შესანახად; გამწმენდი დანადგარები (ჩამდინარე 
წყლის); რადიატორები, ელექტრული; რადიატო-
რები [გათბობა]; დისტილაციით რაფინირების 
კოშკები; სამაცივრო კარადები; სამაცივრო აპა-
რატები და მანქანები; სამაცივრო კამერები; სა-
მაცივრო კონტეინერები; სამაცივრო აღჭურვი-
ლობა და დანადგარები; მაცივრიანი ვიტრინები; 
მაცივრები; მარეგულირებელი საკუთნო (წყლის 
ან ორთქლის ხელსაწყოებისა და წყალსადენის 
ან აირსადენის); მარეგულირებელი და დამცავი 
საკუთნო (აირსადენის); წყალსადენის დანადგა-
რების მარეგულირებელი და დამცავი საკუთნო; 
მარეგულირებელი და დამცავი საკუთნო (აირის 
აპარატის); არაფეთქებადი უსაფრთხო  ლამპები; 
დამცავი საკუთნო (წყლის ან ორთქლის ხელ-
საწყოებისა და წყალსადენის ან აირსადენის); 
სანიტარულ-ტექნიკური ხელსაწყოები და დანა-
დგარები; ნიჟარები; ელექტრონათურის ვაზნები; 
მზის თერმული კოლექტორები (გათბობის); 
მზის ღუმლები; ორთქლის ქვაბები, მანქანათა 
ნაწილების გარდა; ორთქლწარმომქმნელი და-
ნადგარები; ორთქლის აკუმულატორები; ღუმ-
ლები [გამათბობელი ხელსაწყოები]; კანალი-
ზაციის ონკანები; ონკანები (კანალიზაციის); 
ონკანები; თერმოსტატიკური სარქვლები [გათ-
ბობის დანადგარის ნაწილები]; ლუმინესცენ-
ციური მილაკები განათებისათვის; ვენტილა-
ციის დანადგარები და აპარატები [ჰაერის კონ-
დიცირება]; წყლის გამაცხელებლებლები; წყ-
ლის გამანაწილებელი დანადგარები; წყალსა-
დენი დანადგარები; წყლის გამწმენდი დანადგა-
რები; წყლის გასაფილტრი აპარატები; წყლის 
სტერილიზატორები; წყლის გამწმენდი აპარა-
ტები და მანქანები; წყლის გასაცხელებელი  
აპარატები; წყალმომარაგების სისტემის დანად-
გარები; გამოსაშვები სარქველები; საკონსერ-
ვაციო სარქველები; რესპირატორები ჰაერის 

გასაფილტრად; კალიბრიანი სარქველები; ცეც-
ხლის საჩერებელი მოწყობილობა (ცეცხლმ-
ქრობი); აფეთქების საჩერებელი მოწყობილო-
ბები. 
 

12 – ველოსიპედის საჭეები; ბერკეტები; სამუხ-
რუჭე ბერკეტები; სამაგრები; სახურავები; პა-
ნელის სამაგრები; ფანჯრის ჩამკეტები; ძრავები; 
გადაბმები; ამძრავი ღვედები; ძრავის დეტალები. 
 

17 – პოლიაეთერის შალიტები/გადასაფარებლე-
ბი; კაუჩუკის ან ვულკანიზებული ბოჭკოს სარქ-
ველები; ვულკანიზებული ბოჭკო; კაუჩუკის ან 
ვულკანიზებული ბოჭკოს სარქველები; სატენი 
მასალა რეზინის ან პლასტმასისაგან; შესამჭი-
დროებელი მასალა; საიზოლაციო მასალა; არა-
ლითონური მილები; რეზინის სარქველები; რე-
ზინის სიფონები; რეზინის შუასადებები; რე-
ზინის მილის  შეერთები; რეზინის საცობები; 
რეზინის სარჭობები. 
 

18 – ტყავის სარქვლები. 
 

19 – წყალსადენი მილების არმატურა, ლითონი-
სა და პლასტმასისაგან დამზადებულის გარდა; 
სადრენაჟო მილის სარქვლები, ლითონისა და 
პლასტმასისაგან დამზადებულის გარდა; სამშე-
ნებლო და გზის საფარის მასალები; სამშენებ-
ლო მასალა, არალითონური; სამშენებლო და-
ნიშნულების არალითონური ხისტი მილები; 
ასფალტი; ფისები; ბიტუმი; ხის კონსტრუქციის 
ნაწარმი; ავეჯის ხის კონსტრუქციის; დარაბები. 
 

20 – არალითონური ფიტინგები; სარქველები, 
არალითონური, მანქანის ნაწილების გარდა; 
საქსოვი მოწყობილობები; არალითონური საკე-
ტები. 
 

35 – მარკეტინგთან, გაყიდვებთან, რეკლამასა და 
მომარაგებასთან დაკავშირებული მომსახურება. 
 

37 – მომსახურება დაკავშირებული დაყენებას-
თან, მიწოდებასა და რემონტთან. 
 

39 – მომსახურება დაკავშირებული მიტანასთან, 
შენახვასა და ტრანსპორტირებასთან; ტრანსპო-
რტირება; საქონლის შეფუთვა და შენახვა; მოგ-
ზაურობის ორგანიზება. 
 

40 – მასალების დამუშავებასთან დაკავშირებუ-
ლი ინფორმაცია; მონტაჟი და აწყობა შეკვეთით, 
მესამე პირთათვის. 
 

41 – სწავლებასთან დაკავშირებული სემინარე-
ბი, პრაქტიკული მეცადინეობები და მენეჯმენ-
ტის კურსები. 
 

42 – შესწავლა ექსპლოატაციის მიზნით (ნავთო-
ბის საბადოების); დაკალიბრება [გაზომვა]; 
ქიმიური ანალიზი; ქიმიური კვლევა; კომპიუტე-
რული პროგრამების შედგენა; კომპიუტერის  
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება; გა-
ქირავება (კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
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ველყოფის); კომპიუტერული სისტემების ანალი-
ზი; კომპიუტერული სისტემების პროექტირება; 
კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნველყოფას-
თან დაკავშირებული კონსულტაციები; კომპიუ-
ტერული ტექნოლოგიური კონსულტაციები; კო-
ნსულტაციები კომპიუტერული ტექნიკის დიზაი-
ნისა და სრულყოფის მიზნით დამუშავების 
საკითხებში; კონსულტაციები (ენერგიის დაზო-
გვასთან დაკავშირებული); ვებ-საიტების შექმნა 
და ტექნიკური უზრუნველყოფა მესამე პირთათ-
ვის; ენერგიის აუდიტი; საინჟინრო სამსახური; 
სამრეწველო დიზაინი; ინფორმაციულ ტექნო-
ლოგიასთან (IT) დაკავშირებული კონსულტა-
ცია; ინსტალაცია (კომპიუტერების პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის); ტექნიკური მომსახურება 
(კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის); 
კვლევა მექანიკაში; კომპიუტერული სისტემების 
დისტანციური წვდომის კონტროლი; მოწყობი-
ლობების მონიტორინგი დისტანციური წვდო-
მით; შეფუთვის დიზაინი; პლატფორმა მომ-
სახურების სახით [PaaS]; კომპიუტერულ ტექნო-
ლოგიებთან და პროგრამირებასთან დაკავშირე-
ბული ინფორმაციით უზრუნველყოფა ვებ- გვერ-
დის მეშვეობით; ხარისხის კონტროლი; ახალი 
ნაწარმის კვლევა და დამუშავება მესამე პირთა-
თვის; კვლევა (გარემოს დაცვასთან დაკავშირე-
ბული); სამეცნიერო ლაბორატორიების; სამეც-
ნიერო კვლევა; კომპიუტერული პროგრამების 
ნაირსახეობა [SaaS]; სამრეწველო დიზაინი; ტექ-
ნიკური კვლევა; ტექნიკური პროექტების შესწავ-
ლა; ტექნოლოგიური კონსულტაციები; სატელე-
კომუნიკაციო ტექნოლოგიური კონსულტაციები; 
მასალების გამოცდა; კომპიუტერის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის მოდერნიზაცია; წყლის 
შემცველობის (ქიმიური) ანალიზი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 99950 A 
(210) AM 99950 
(220) 2018 10 22 
(731) ემერსონ ელექტრიკ კო.,  

მისურის კორპორაცია 
8000 უესტ ფლორიზანტ ავენიუ,  
სენტ-ლუისი, მისური 63136, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.05; 26.11.11; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
6 – გრდემლები; ბაკები, ბუიები, არამნათი; მილ-
ყელები; მილების მომჭერები; კონტეინერები, 
რეზერვუარები [შენახვა, ტრანსპორტირება]; სა-

დრენაჟო მილები; სადრენაჟო მილის სარქვ-
ლები; ცენტრალური გათბობის დანადგარების 
ლითონის მილსადენები/ცენტრალური გათბო-
ბის დანადგარების ლითონის მილები/ცენტრა-
ლური გათბობის დანადგარების ლითონის მილ-
სადენები; სავენტილაციო და ჰაერის კონდიცი-
რების  დანადგარების მილსადენები; შეკუმშუ-
ლი ჰაერის ხაზების დამაკავშირებელი ლითო-
ნის დეტალები; ლითონის მაერთებლები მილსა-
დენებისათვის; სათვალიერებელი ჭის ლითონის 
სახურავები; მილსადენის კოლექტორები; საქშე-
ნები; მილსადენები; მოქნილი მილების დასა-
ხვევი დოლები, ლითონის, არამექანიკური; მოქ-
ლონები; წნელები მყარი რჩილვისა და შედუ-
ღებისათვის; ხუფები, თალფაქები; სასიგნალო 
არამნათი, არამექანიკური პანელები; სამუშაო 
იარაღის ყუთები, ცარიელი; მილები/ მილები; 
ინსტრუმენტების ყუთები, ცარიელი; გირაგის 
ტუჩები; წყალსადენი მილების სარქვლები; მოქ-
ნილი შლანგების დასახვევი კოჭები, ლითონის, 
არამექანიკური; მავთულის დამჭიმავი შემაერ-
თებლები [დამჭიმავი რგოლები]; წყალსადენი 
მილები; ლითონის სარქველები, მანქანათა ნაწი-
ლების გარდა; საავარიო ტიპის ლითონის სარქ-
ველები (ლიუკები); ლითონის საკალიბრებელი 
ლიუკები; მილტუჩები; მილები; ცილინდრები; 
სამონტაჟო მოწყობილობის სისტემები; მოწყო-
ბილობების დაცვის სისტემები; საფარი სისტე-
მების აპარატურა; ლითონის საფარები; ლი-
თონის კოლოფები; ლითონის ცხაურები; ცეც-
ხლის ალის შემკავებლები; შეეთებები; საკე-
ტები, მომჭერები; შლანგის არმატურა; შლანგის  
შემართებელი ქუროები; შლანგის არმატურის 
ნაკრები; შლანგები, ანკერები; ზარები, ზანზა-
ლაკები,  ეჟვნები; ჯაჭვები; კაბელები; ლითონის 
აკლდამები [სამარე]; ლენტები; ნალის ლურსმ-
ნები; ფოლადის სხმულები; ამძრავები; რეაგენ-
ტის მიმწოდებლები ლითონის  სითხის ნაკადის 
დონის კონტროლისთვის; წყალგაყვანილობის 
მოწყობილობები, კერძოდ, ლითონის ონკანები, 
მილის მაერთებლები და ვენტილები. 
 

8 – ხელით სამართავი სინჯამღები აპარატურა; 
აბრაზიული დამუშავების საშუალებები [ხელის 
ინსტრუმენტები]; ეჩოები [იარაღი]; სასოფლო- 
სამეურნეო იარაღი, ხელით სამართავი; სპირა-
ლური ბურღები [ხელის იარაღი]; სადგისები; 
ნაჯახები; ლითონის ლენტის დასაჭიმი მოწყო-
ბილობები [ხელის იარაღი]; დაზგის გირაგები 
(ხელის იარაღები); ბურღები [ხელის იარაღის 
ნაწილები]; საღრუვები; მჭრელი ზედაპირის ასა-
ლესი ინსტრუმენტები; რანდის დანები; სამარ-
თებლები [ხელის იარაღი]; ბასრი იარაღი; 
საბურღი ჩაქუჩები; სისო ხერხები; მრგვალი და-
ნები; დამღები; დანები კვირტით მყნობისათვის 
[ოკულირება]; ხუროს ბურღები; საგმანი ხვეწი; 
საწერტელი; ღოჯები; ჭახრაკები; ხელბურღები; 
საჭრისის საჭერელა; მჭრელი ინსტრუმენტები; 
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მჭრელი ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი]; გარე-
სახრახნები [ხელის იარაღი]; საბურღი ვაზნები 
[ხელის იარაღი]; გრუნტის სატკეპნელები [ხე-
ლის იარაღი]; ზუმფარიანი ქარგოლები; სავალ-
ცავი ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი]; დამაგ-
რძელებელი ბუნიკები (შიგსახრახნის ციბრუ-
ტის); ქლიბები; მილებში კაბელის დაჭიმვისთვის 
განკუთვნილი მავრთული (ხელის იარაღი); ცივ-
ნაჭიმი მავთული (ხელის იარაღი); ხელის ხერ-
ხის ჩარჩოები; ლითონის საგლუვი ჩაქუჩი; სათე-
ლები [ხელის იარაღი]; ბურღები [ხელის იარა-
ღი]; ლითონის გოფრირების ხელსაწყოები; 
ნახევრადწრიული საჭრეთლები; სამყნობი დანე-
ბი [ხელის იარაღი]; საჭრისები გრავირებისათ-
ვის [ხელის იარაღი]; ქარგოლები [ხელის იარა-
ღი]; ჩაქუჩები [ხელის იარაღი]; დრელები [ხელის 
იარაღი]; ხელის იარაღი, ხელით სამართავი; 
ხელის ტუმბოები; სახელურები ხელის ინსტრუ-
მენტებისთვის; ცულები; სკაპელები; ღრუ ბურ-
ღები [ხელის იარაღის ნაწილები]; წალდები [ხე-
ლის იარაღი]; უთოები [არაელექტრული ხელის 
იარაღი]; ბეწვა ხერხები; დომკრატები, ხელით 
სამართავი; საბეგველები [ხელის ინსტრუმენტე-
ბი]; თოხები; ფრეზბურღი; ფიცრის განსაზღვ-
რული კუთხით გასაჭრელი სადურგლო სამარ-
ჯვები; სასრესი როდინები, ფილები; საჭრეთლე-
ბი; ნარიმანდსაღები დანები; ლურსმნის ამოსა-
ღები (გელა), ხელით სამართავი; ლურსმანსაძ-
რობი; ჭილიბყურის სახვრეტლები; წმინდა ქლი-
ბები; სილიკონის ჩასასხმელი თოფი, არაელექტ-
რული; ზედაპირის საფხეკები [ხელის იარაღი]; 
პერფორატორები [ხელის იარაღი]; ქარჩები [ხე-
ლის იარაღი]; სახვრეტელები; მაშები; რანდის 
დანები; მკვნეტარები; საპრიალებელი ხელ-
საწყოები; სატეხები [ხელის იარაღი]; კასტეტე-
ბი; სახვრეტი მარწუხები [ხელის იარაღი]; პუან-
სონები [ხელის იარაღი]; კუტები [ხელის იარა-
ღი]/ფილთაქვები; კოპრები [ხელის იარაღი]; ჭო-
პოსნები [ხელის იარაღი]; ჭრიალა [ხელის იარა-
ღი]; საფართები; სამოქლონო ინსტრუმენტები 
[ხელის იარაღი]; სამოქლონო ჩაქუჩები [ხელის 
იარაღი]; ხერხის ტანები [ხელის იარაღის ნაწი-
ლები]; ხერხის ჩარჩოები; ხერხები [ხელის იარა-
ღი]; საფხეკები [ხელის იარაღი]; შაბერები, სა-
ხეწები [ხელის იარაღი]; სახრახნისები, არა-
ელექტრული; ასალესი ინსტრუმენტები; საკრე-
ჭი მაკრატლები [ხელის ინსტრუმენტი]; ლითო-
ნის საჭრელი მაკრატლები; სანგი [დიდი ურო]; 
ბარები [ხელის იარაღი]; ქანჩის გასაღებები [ხე-
ლის იარაღი]/ქანჩის გასაღებები [ხელის იარა-
ღი]; გონიო, კუთხედი [ხელის იარაღი]; საშტამ-
პავი ინსტრუმენტები [ხელის იარაღი]; ქვასამს-
ხვრევები; ქანჩის გასაღებები [ხელის იარაღი]; 
შიგსახრახნი [ხელის იარაღი]; ხელის იარაღის 
ღვედები [დამჭერები]; მილსაჭრელები [ხელის 
იარაღი]; მილსაჭრელი ინსტრუმენტები; გირა-
გები; სალესი ძელაკის დამჭერები; პატრუქის 

შემოსაჭრელი მაშები [მაკრატლები]; სადენების 
მჭრელები (ხელის იარაღები); სადენების მჭრე-
ლები, ლითონის (ხელის იარაღები). 
 

9 – აქსელერომეტრები; აკუმულატორები, ელექ-
ტრული; აკუსტიკური [ხმოვანი] სასიგნალო 
მოწყობილობები/ხმოვანი სასიგნალო მოწყობი-
ლობები; ბგერათგამტარები; კავშირის აკუსტი-
კური მოწყობილობები; ელექტროადაპტერები; 
ჰაერის შედგენილობის ანალიზის აპარატები; 
სასიგნალო ზარები, ელექტრული; სასიგნალო 
მოწყობილობები; ამპერმეტრები; ხმის გამაძლი-
ერებლები; გამაძლიერებელი ელექტრონული 
მილაკები; ანემომეტრები; ანოდის ბატარეები 
/ანოდის ბატარეები; ანოდები; დაბრკოლება-
მედეგი მოწყობილობები [ელექტრობა]; ღუზები 
[ელექტრობა]; ბალანსირების მოწყობილობები; 
ბატარეები (ანთების სისტემის); ბატარეები, ელ-
ექტრული; აკუმულატორის ქილები; აკუმულა-
ტორის კორპუსები; ამამაღლებელი ტრანსფორ-
მატორები; შუქურები, მნათი; ზარები [განგაშის 
სიგნალიზაციის მოწყობილობები]; ორთქლის 
ქვაბის საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოები; 
განმაშტოებელი კოლოფები [ელექტრობა]; კაბე-
ლები, ელექტრული; ფოტოაპარატები; მეტრები 
ხუროსათვის; რედუქტორები [ელექტრობა]; 
სამუხტავი მოწყობილობები ელექტროაკუმულა-
ტორისათვის; ქიმიური დეტექტორები; ინდუქცი-
ის კოჭები [გრაგნილები]; ელექტროწრედის ჩამ-
რთველები; მცველები; ტანსაცმელი უბედური 
შემთხვევის, გამოსხივებისა და ხანძრისაგან 
დასაცავად; კოჭები, ელექტრული; კოლექტო-
რები, ელექტრული;  ელექტრონული აპარატურა 
კომუნიკაციისთვის; კომუტატორები; კომპარა-
ტორები; კომპიუტერული პროგრამები, ჩაწე-
რილი; კომპიუტერის ოპერაციული პროგრამები, 
ჩაწერილი; კომპიუტერის პერიფერიული მოწ-
ყობილობა; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა, ჩაწერილი; კომპიუტერული პროგრა-
მები [ჩასატვირთი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა]; კომპიუტერული სისტემის პროგრამული 
უზრუნველყოფის აპლიკაცია; კომპიუტერის 
აპარატული უზრუნველყოფა; კონდენსატორები; 
გამტარები, ელექტრული; შეერთებები ელექ-
ტროხაზებისათვის; ხაზური შემაერთებელი კო-
ლოფები [ელექტრობა]; კონტაქტები, ელექ-
ტრული; მართვის პულტები, ელექტრული; კონ-
ვერტერები, გარდამქმნელები, ელექტრული; 
მრიცხველები; მრიცხველები/შეერთებები, ელე-
ქტრული; დენის გამმართველები; ციკლოტ-
რონები; მონაცემთა დასამუშავებელი მოწყობი-
ლობები; დენსიმეტრები; დენსიტომეტრები; დე-
ტექტორები; დიაგნოსტიკის აპარატურა, არასა-
მედიცინო; ცვალებადი წნევის ნაკადის გადამ-
ცემები; აირგანმუხტვის ელექტრული მილაკები, 
განათებისას გამოსაყენებლის გარდა; მანძილ-
საზომი ხელსაწყოები; მანძილჩამწერი ხელსაწ-
ყოები; გამანაწილებელი კოლოფები [ელექტ-
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რობა]; გამანაწილებელი დაფები [ელექტრობა]; 
გამანაწილებელი პულტები [ელექტრობა]; დინა-
მომეტრები; მაგისტრალური ელექტროხაზები; 
ელექტროგადამცემი ხაზის მასალები [სადენები, 
კაბელები]; ელექტროფიცირებული სალტეები 
სინათლის წერტილოვანი წყაროს დასამონტა-
ჟებლად; ელექტროდინამიკური აპარატურა (სი-
გნალის დისტანციური მართვის); ელექტ-
როლიზის აბაზანები; ელექტრომაგნიტური კო-
ჭები; ხანძრის სიგნალიზატორები; სახანძრო 
ჰიდრანტები (ონკანები); ცეცხლმქრობები; ბრან-
დსპოიტები; გამშხეფი სახანძრო სისტემები; 
ნაკადის გადამცემები; აირის გაჟონვის სასიგ-
ნალო აპარატურა; ყინულის დეტექტორები; 
შეტანა/გამოტანის სიგნალის გადამცემები; ინს-
ტრუმენტული კოლექტორები; გაქურდვის საწი-
ნააღმდეგო სასიგნალო მოწყობილობები [დამ-
ცავი სიგნალიზაცია]; დამცავი ჩაფხუტები, მუ-
ზარადები; სარკინიგზო სიგნალის მოწყო-
ბილობები; გამაფრთხილებელი სამკუთხედები 
გაუმართავი სატრანსპორტო საშუალებებისათ-
ვის; მნათი ან მექანიკური საგზაო ნიშნები; 
კომერციული დანიშნულების ვიდეოთამაშების 
აპარატურა; ელექტრული, ავტომატური კარის 
გამღები მოწყობილობები; ავტომანქანის მა-
რთვის სავარჯიშო სიმულატორები; სპორტული 
სიმულატორები; ფოტოგრაფიული და კინემატო-
გრაფიული ინსტრუმენტები; აირსაწინაღმდეგო 
ნიღბები (რესპირატორები); შემდუღებლის სა-
ხის დამცავი ნიღბები; ცეცხლგამძლე ტანსაც-
მელი; მოციმციმე შუქსასიგნალო აპარატები; 
ხარჯსაზომები, წყალსაზომები; სიხშირის სა-
ზომები; ლაბორატორიული აღჭურვილობა,  სპე-
ციალური; დნობადი მცველები; გალვანური 
ელემენტები; გალვანური ბატარეები; გალვანო-
მეტრები; აირის ანალიზატორები; აირის ხარ-
ჯვის საზომი სისტემები; ბენზინის დონის მაჩ-
ვენებლები; გაზომეტრები; საზომები; დამცავი 
ხელთათმანები; ცხაურები ელექტროაკუმულა-
ტორის ფირფიტებისათვის; თბორეგულირების 
მოწყობილობები; ჰერმეტული ხუფები და შემა-
ერთებლები; მაღალსიხშირული აპარატურა; 
ჰიდრომეტრები; დისტანციური ანთების ელექტ-
როაპარატები; ინდუქტორები [ელექტრობა]; 
სამრეწველო ქსელის ინტერფეისის მოწყო-
ბილობები; მიკროპროცესორები; ინტეგრალური 
სქემები; სალაპარაკო აპარატები; ინტერფეისები 
კომპიუტერებისათვის; ინვერტორები [ელექტ-
რობა]; გაბარიტები [საზომი ინსტრუმენტები]; 
შემაერთებელი კოლოფები [ელექტრობა]; შემა-
ერთებელი ქუროები (ელექტროკაბელის); ლაზე-
რები, არასამედიცინო; დონის გადამწოდები; 
დონის რელე/გადამრთველები; დონის გადამცე-
მები; ნიველირების ინსტრუმენტები; განათების 
რეგულატორები, ელექტრული; განათების 
სისტემის ბალასტური წინაღობები; მეხამრი-
დები; შემზღუდველები [ელექტრობა]; სითხის 

დონის გადამწოდები; სითხის დონის გადამ-
რთველები; სითხის დონის გადამცემები; დენის 
კარგვის  ელექტრული ინდიკატორები; ელექტ-
როენერგიის მიმწოდებლები; მაგნიტური ხარკ-
საზომები; გამანაწილებლები (მანიფოლდები); 
გამზომი ინსტრუმენტები; საზომები; გამზომი 
ხელსაწყოები; მონიტორები [კომპიუტერის აპა-
რატული უზრუნველყოფა]; გამზომი ხელსაწყო-
ები, ელექტრული; გამზომი ინსტრუმენტები; 
მრიცხველები; მიკროპროცესორები; დამზერისა 
და კონტროლის აპარატები, ელექტრული; მო-
ნიტორები [კომპიუტერის აპარატული უზრუნვე-
ლყოფა]; თვალთვალის ხელსაწყოები; ოპტი-
კური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ოპტი-
კური კონდენსორები; დიაფრაგმული ხარჯსა-
ზომები; აპარატურა და ხელსაწყოები ფიზიკის-
თვის; პიტოს მილის ხარჯსაზომები; აკუმულა-
ტორის ფირფიტები; პრეციზიული გამზომი ხე-
ლსაწყოები; წნევის მაჩვენებელ-საცობები სარ-
ქველებისათვის; მანომეტრები; პრეციზიული 
გამზომი ხელსაწყოები; წნევის ინდიკატორები; 
წნევის გადამცემები; ნაბეჭდი სქემების დაფები; 
ზონდები სამეცნიერო კვლევისათვის; რაოდენო-
ბის მაჩვენებლები; რადარები; უსაფრთხოების 
მოწყობილობები სარკინიგზო ტრანსპორტი-
სათვის; ამომკითხავი მოწყობილობები [ინფორ-
მაციის დასამუშავებელი მოწყობილობა]; მარე-
გულირებელი ხელსაწყოები, ელექტრული; რე-
ლეები, ელექტრული; სამრეწველო პროცესების 
დისტანციური მართვის ელექტრული დანად-
გარები; დისტანციური მართვის აპარატურა; 
დისტანციური წნევის გადამცემები; წინაღო-
ბები, ელექტრული; სახაზავები [გამზომი ინს-
ტრუმენტები]; მეტრები [გამზომი ინსტრუმენ-
ტები]; სენსორები; სასიგნალო ზარები; ელექ-
ტრონული სიგნალის გადამცემები; სასიგნალო 
პანელები, მნათი ან მექანიკური; სიგნალები, 
მნათი ან მექანიკური; შტეფსელის ჩანგლები, 
როზეტები [ელექტრული შეერთებები]; სოლე-
ნოიდური სარქველები [ელექტრომაგნიტური 
გადამრთველები]; ლოტის ზონრები; სპიდომეტ-
რები; ამწევი ტრანსფორმატორი; გადართვის 
კოლოფები [ელექტრობა]; გადამრთველები, ელ-
ექტრული; T-სებრი სახაზავი; ტემპერატურის 
ინდიკატორები; ტემპერატურის მაჩვენებელი 
ნიშნულები, არასამედიცინო მიზნებისთვის; 
ტემპერატურული სენსორები; ტემპერატურული 
გადამცემები; კიდურა ქუროები [ელექტრობა]; 
მასალათა გამოცდის მანქანები და ხელსაწ-
ყოები; აპარატები ანალიზისათვის, არასამედი-
ცინო; თერმოელექტრონული სარქველები/თერ-
მოელექტრონული მილაკები; თერმომეტრები, 
არასამედიცინო; თერმოსტატები; თერმომასრე-
ბი; დროის რელეები, ავტომატური; ტრანსფორ-
მატორები [ელექტრობა]; ტრანზისტორები [ელე-
ქტრონიკა]; ტრანზისტორები; გადამცემები (ელ-
ექტრონული სიგნალის); გადამცემები [კავშირ-
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გაბმულობა]; ტრანსპონდერი; ულტრაბგერითი 
ნაკადის გადამცემები; ულტრაბგერითი დონის 
გადამწოდები; გადამცემები; ულტრაბგერითი 
სენსორები; ვაკუუმმეტრები; ვარიომეტრები; გა-
დამეტძაბვისაგან დამცავი რეგულატორები; 
ვოლტმეტრები; გრიგალური ხარჯსაზომები; წყ-
ლის დონის მაჩვენებლები; კლემები [ელექტ-
რული]; უსადენო ადაპტერები; უსადენო დონის 
გადამრთველები; უსადენო გადამრთველები; 
უსადენო გადამცემები; სადენები, ელექტრული. 
 

10 – სამედიცინო ანალიზის მანქანები, ფარმა-
ცევტული ინსტრუმენტები, სამედიცინო მოწყო-
ბილობა, სადიაგნოზო ხელსაწყოები და ინსტ-
რუმენტები, სამედიცინო დანიშნულების ლაზე-
რები, სამედიცინო დანიშნულების ტუმბოები, 
ქირურგიული ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები 
სამედიცინო დანიშნულების შემოწმების ინსტ-
რუმენტები, საწილები და აქსესუარები მათთვის; 
საანესთეზიო და რესპირატორული აპარატურა 
და ნაწილები და აქსესუარები მათთვის;  სტო-
მატოლოგიური ხელსაწყოები და ინსტრუმენ-
ტები; სამედიცინო ავეჯი,  სპეციალური; სამე-
დიცინო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები. 
 

11 – აცეტილენის სანთურები; აცეტილენის გენე-
რატორები; ჰაერის გამაცივებელი მოწყობი-
ლობები; ჰაერშემთბობები; ჰაერის საშრობი მო-
წყობილობები; ჰაერის გასაფილტრი დანადგა-
რები; საჰაერო სარქვლები ორთქლის გამათ-
ბობელი დანადგარისათვის; ჰაერის გასაწმენდი 
აპარატები და მანქანები; ჰაერის სტერილი-
ზატორები; ჰაერის კონდიცირების დანადგა-
რები; ჰაერის კონდიცირების აპარატები; გაშხე-
ფის საწინააღმდეგო საცმები ონკანებისათვის; 
რკალური ნათურები; სასმელის გასაცივებელი 
აპარატები; ბოილერის მილები გამათბობელი 
დანადგარებისათვის; ბოილერები, მანქანათა 
ნაწილების გარდა; სანთურები; ჭერის სანათი 
პლაფონები; ცენტრალური გათბობის რადიატო-
რები; ჭაღები; ქრომატოგრაფები სამრეწველო 
მიზნებისათვის; კლაკნილები [დისტილაციის, 
გათბობისა და სამაცივრო დანადგარების ნაწი-
ლები]; საყინულე ყუთები, ელექტრული; ღუ-
მლის გასაცივებელი ავზები; სამაცივრო დანად-
გარები წყლისათვის; სამაცივრო დანადგარები 
სითხეებისათვის; სამაცივრო დანადგარები და 
მანქანები; სამაცივრო ხელსაწყოები და დანად-
გარები; ფარსაკეტები საკვამლე მილში წევის 
რეგულირებისათვის [გათბობა]; ჰაერსაშრობე-
ბი; დეზოდორირების აპარატები, არაპირადი 
მოხმარების; გამოსაშრობი აპარატები; აირგან-
მუხტვის ელექტრული მილაკები განათებისათ-
ვის; დეზინფექციის აპარატები; დისტილაციის 
კოშკები; დისტილაციის აპარატები; საშრობი 
აპარატები; საშრობი აპარატები და დანადგა-
რები; საორთქლებლები; საფართოებელი ავზები 
გათბობის სისტემებისათვის; ვენტილატორები 

[ჰაერის კონდიცირება]; ვენტილატორები [ჰაე-
რის კონდიცირების დანადგარის ნაწილები]; ჭე-
რის ვენტილატორები, ელექტრული; მკვებავი 
დანადგარები გათბობის ქვაბისათვის; ფილტ-
რები ჰაერის კონდიცირებისათვის; სასმელი 
წყლის ფილტრები; ფილტრები საწვავისთვის, 
ზეთებისთვის, ჰაერისთვის და აირისთვის; 
ღუმლის ფასონური ამონაგი/ფასონური ამონაგი 
(ღუმლის –); საცეცხლე მილები გათბობის 
ქვაბებისათვის; გასაყინი კამერები; ფრიქციული 
ფალიები აირის სანთებლებისათვის; ღუმლები, 
ლაბორატორიულის გარდა; აირის ფილტრები, 
აირის რეგულატორები; აირის სანთებლები; აი-
რადი მინარევები; აირის ჩირაღდნები; აირის ინ-
ჟექტორები; აირის გამწმენდი ხელსაწყოები; სკ-
რუბერები [აირის დანადგარის ნაწილები]; 
აირის სანთურები; აირის ქვაბები; აირსაცივრე-
ბი, მანქანათა ნაწილების გარდა; სითბური აკუ-
მულატორები; სითბოს რეგენერატორები; თბო-
გადამცემები, მანქანათა ნაწილების გარდა; სი-
თბური ტუმბოები; თბოვიტრინები, ვიტრინები 
(გახურებული); კალორიფერები; გათბობის და-
ნადგარები; ცხელ წყალზე მომუშავე გათბობის 
დანადგარები/გათბობის დანადგარები (ცხელ 
წყალზე მომუშავე); გათბობის ქვაბები; მყარ, 
თხევად და აირად სათბობზე მომუშავე გათ-
ბობის ხელსაწყოები; გათბობის ხელსაწყოები, 
ელექტრული; გამხურებელი ელემენტები; გათ-
ბობის ფილები; ელექტრული გამათბობლის 
ვარვარის ძაფები; გასაცხელებელი და გასაცი-
ვებელი აპარატურა ცხელი და ცივი სასმელების 
გასანაწილებლად; ცხელ ჰაერზე მომუშავე 
გათბობის აპარატები; დამტენიანებლები ცენტ-
რალური გათბობის რადიატორებისათვის; სით-
ხეში ჩასაძირი გამხურებლები; იონიზაციის აპა-
რატები (ჰაერის); სამზარეულოს ქურები [ღუმ-
ლები]; ლაბორატორიული სანთურები; ელექ-
ტრონათურები; თეთრეულის საშრობები, ელექ-
ტრული; რეზერვუარში დონის მარეგულირე-
ბელი სარქვლები; ნათურის კოლბები; შუქ-
გამბნევები; გამნათებელი მოწყობილობის შუქ-
დიოდები [LED]; განათების ხელსაწყოები და 
დანადგარები; შემრევი ონკანები წყალსადენის 
მილისათვის; ზეთის სანთურები; ზეთის გასაწ-
მენდი აპარატები; მილები [სანიტარულ-ტექ-
ნიკური სისტემის ნაწილები]; მილგაყვანილო-
ბის საკუთნო; დაწნევის რეზერვუარები წყლის 
შესანახად; გამწმენდი დანადგარები (ჩამდინარე 
წყლის); რადიატორები, ელექტრული; რადიატო-
რები [გათბობა]; დისტილაციით რაფინირების 
კოშკები; სამაცივრო კარადები; სამაცივრო აპა-
რატები და მანქანები; სამაცივრო კამერები; სა-
მაცივრო კონტეინერები; სამაცივრო აღჭურვი-
ლობა და დანადგარები; მაცივრიანი ვიტრინები; 
მაცივრები; მარეგულირებელი საკუთნო (წყლის 
ან ორთქლის ხელსაწყოებისა და წყალსადენის 
ან აირსადენის); მარეგულირებელი და დამცავი 
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საკუთნო (აირსადენის); წყალსადენის დანადგა-
რების მარეგულირებელი და დამცავი საკუთნო; 
მარეგულირებელი და დამცავი საკუთნო (აირის 
აპარატის); არაფეთქებადი უსაფრთხო  ლამპები; 
დამცავი საკუთნო (წყლის ან ორთქლის ხელ-
საწყოებისა და წყალსადენის ან აირსადენის); 
სანიტარულ-ტექნიკური ხელსაწყოები და დანა-
დგარები; ნიჟარები; ელექტრონათურის ვაზნები; 
მზის თერმული კოლექტორები (გათბობის); 
მზის ღუმლები; ორთქლის ქვაბები, მანქანათა 
ნაწილების გარდა; ორთქლწარმომქმნელი და-
ნადგარები; ორთქლის აკუმულატორები; ღუმ-
ლები [გამათბობელი ხელსაწყოები]; კანალი-
ზაციის ონკანები; ონკანები (კანალიზაციის); 
ონკანები; თერმოსტატიკური სარქვლები [გათ-
ბობის დანადგარის ნაწილები]; ლუმინესცენ-
ციური მილაკები განათებისათვის; ვენტილა-
ციის დანადგარები და აპარატები [ჰაერის კონ-
დიცირება]; წყლის გამაცხელებლებლები; წყ-
ლის გამანაწილებელი დანადგარები; წყალსა-
დენი დანადგარები; წყლის გამწმენდი დანადგა-
რები; წყლის გასაფილტრი აპარატები; წყლის 
სტერილიზატორები; წყლის გამწმენდი აპარა-
ტები და მანქანები; წყლის გასაცხელებელი  
აპარატები; წყალმომარაგების სისტემის დანად-
გარები; გამოსაშვები სარქველები; საკონსერ-
ვაციო სარქველები; რესპირატორები ჰაერის 
გასაფილტრად; კალიბრიანი სარქველები; ცეც-
ხლის საჩერებელი მოწყობილობა (ცეცხლმ-
ქრობი); აფეთქების საჩერებელი მოწყობილო-
ბები. 
 

12 – ველოსიპედის საჭეები; ბერკეტები; სამუხ-
რუჭე ბერკეტები; სამაგრები; სახურავები; პა-
ნელის სამაგრები; ფანჯრის ჩამკეტები; ძრავები; 
გადაბმები; ამძრავი ღვედები; ძრავის დეტალები. 
 

17 – პოლიაეთერის შალიტები/გადასაფარებლე-
ბი; კაუჩუკის ან ვულკანიზებული ბოჭკოს სარქ-
ველები; ვულკანიზებული ბოჭკო; კაუჩუკის ან 
ვულკანიზებული ბოჭკოს სარქველები; სატენი 
მასალა რეზინის ან პლასტმასისაგან; შესამჭი-
დროებელი მასალა; საიზოლაციო მასალა; არა-
ლითონური მილები; რეზინის სარქველები; რე-
ზინის სიფონები; რეზინის შუასადებები; რე-
ზინის მილის  შეერთები; რეზინის საცობები; 
რეზინის სარჭობები. 
 

18 – ტყავის სარქვლები. 
 

19 – წყალსადენი მილების არმატურა, ლითონი-
სა და პლასტმასისაგან დამზადებულის გარდა; 
სადრენაჟო მილის სარქვლები, ლითონისა და 
პლასტმასისაგან დამზადებულის გარდა; სამშე-
ნებლო და გზის საფარის მასალები; სამშენებ-
ლო მასალა, არალითონური; სამშენებლო და-
ნიშნულების არალითონური ხისტი მილები; 
ასფალტი; ფისები; ბიტუმი; ხის კონსტრუქციის 
ნაწარმი; ავეჯის ხის კონსტრუქციის; დარაბები. 

20 – არალითონური ფიტინგები; სარქველები, 
არალითონური, მანქანის ნაწილების გარდა; 
საქსოვი მოწყობილობები; არალითონური საკე-
ტები. 
 

35 – მარკეტინგთან, გაყიდვებთან, რეკლამასა და 
მომარაგებასთან დაკავშირებული მომსახურება. 
 

37 – მომსახურება დაკავშირებული დაყენებას-
თან, მიწოდებასა და რემონტთან. 
 

39 – მომსახურება დაკავშირებული მიტანასთან, 
შენახვასა და ტრანსპორტირებასთან; ტრანსპო-
რტირება; საქონლის შეფუთვა და შენახვა; მოგ-
ზაურობის ორგანიზება. 
 

40 – მასალების დამუშავებასთან დაკავშირებუ-
ლი ინფორმაცია; მონტაჟი და აწყობა შეკვეთით, 
მესამე პირთათვის. 
 

41 – სწავლებასთან დაკავშირებული სემინარე-
ბი, პრაქტიკული მეცადინეობები და მენეჯმენ-
ტის კურსები. 
 

42 – შესწავლა ექსპლოატაციის მიზნით (ნავთო-
ბის საბადოების); დაკალიბრება [გაზომვა]; 
ქიმიური ანალიზი; ქიმიური კვლევა; კომპიუტე-
რული პროგრამების შედგენა; კომპიუტერის  
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება; გა-
ქირავება (კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის); კომპიუტერული სისტემების ანალი-
ზი; კომპიუტერული სისტემების პროექტირება; 
კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნველყოფას-
თან დაკავშირებული კონსულტაციები; კომპიუ-
ტერული ტექნოლოგიური კონსულტაციები; კო-
ნსულტაციები კომპიუტერული ტექნიკის დიზაი-
ნისა და სრულყოფის მიზნით დამუშავების 
საკითხებში; კონსულტაციები (ენერგიის დაზო-
გვასთან დაკავშირებული); ვებ-საიტების შექმნა 
და ტექნიკური უზრუნველყოფა მესამე პირთათ-
ვის; ენერგიის აუდიტი; საინჟინრო სამსახური; 
სამრეწველო დიზაინი; ინფორმაციულ ტექნო-
ლოგიასთან (IT) დაკავშირებული კონსულტა-
ცია; ინსტალაცია (კომპიუტერების პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის); ტექნიკური მომსახურება 
(კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის); 
კვლევა მექანიკაში; კომპიუტერული სისტემების 
დისტანციური წვდომის კონტროლი; მოწყობი-
ლობების მონიტორინგი დისტანციური წვდო-
მით; შეფუთვის დიზაინი; პლატფორმა მომ-
სახურების სახით [PaaS]; კომპიუტერულ ტექნო-
ლოგიებთან და პროგრამირებასთან დაკავშირე-
ბული ინფორმაციით უზრუნველყოფა ვებ-გვერ-
დის მეშვეობით; ხარისხის კონტროლი; ახალი 
ნაწარმის კვლევა და დამუშავება მესამე პირთა-
თვის; კვლევა (გარემოს დაცვასთან დაკავშირე-
ბული); სამეცნიერო ლაბორატორიების; სამეც-
ნიერო კვლევა; კომპიუტერული პროგრამების 
ნაირსახეობა [SaaS]; სამრეწველო დიზაინი; ტექ-
ნიკური კვლევა; ტექნიკური პროექტების შესწავ-
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ლა; ტექნოლოგიური კონსულტაციები; სატელე-
კომუნიკაციო ტექნოლოგიური კონსულტაციები; 
მასალების გამოცდა; კომპიუტერის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის მოდერნიზაცია; წყლის 
შემცველობის (ქიმიური) ანალიზი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100393 A 
(210) AM 100393 
(220) 2018 11 13 
(731) შპს ,,გლორია LLC GLORIA“ 

გორგასლის ქ. 3,  0105, კრწანისის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) მწვანე, შავ-თეთრი 
(531) 25.01.25; 27.05.01; 29.01.12 
(526) Tiflis, VERANDA 
(511)  
43 – კაფეებით მომსახურება, რესტორნებით მომ-
სახურება, ბარების მომსახურება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100421 A 
(210) AM 100421 
(220) 2018 11 19 
(731) შპს ,,მინისო ჯორჯია“ 

ანა კალანდაძის ქ. 4, სად. I, საოფისე  
ფართი 5ა, თბილისი, საქართველო 

(740) სალომე კაპანაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 28.19 
(511)  
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; მხატ-
ვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები 
და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);  სასწავ-
ლო მასალა და თვალსაჩინოება (ხელსაწყოების 
გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რო-
მელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; 
ტიპოგრაფიული კლიშე. 
____________________________________________ 

(260) AM 2019 100422 A 
(210) AM 100422 
(220) 2018 11 19 
(731) შპს ,,მინისო ჯორჯია“ 

ანა კალანდაძის ქ. 4, სად. I, საოფისე  
ფართი 5ა, თბილისი, საქართველო 

(740) სალომე კაპანაძე 
(540) 

 
(591) წითელი, თეთრი 
(531) 10.03.10; 10.03.11; 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24;  

28.19; 29.01.12 
(511)  
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; მხატ-
ვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები 
და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);  სასწავ-
ლო მასალა და თვალსაჩინოება (ხელსაწყოების 
გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რო-
მელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; 
ტიპოგრაფიული კლიშე. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100688 A 
(210) AM 100688 
(220) 2018 12 05 
(731) ფატიმა კახნიაშვილი 

8 ივნისის ქ. 129, ცხინვალი,  
საქართველო 

(540) 
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(591) თეთრი, ოქროსფერი 
(531) 25.01.10; 25.01.25; 26.01.18; 27.05.01;  

27.05.21; 29.01.12 
(511)  
14 – კეთილშობილი ლითონები და მათი შენად-
ნობები, მათგან დამზადებული ან დაფარული 
ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს; საიუველირო ნაწარმი, ძვირფასი 
ქვები; საათები და სხვა ქრონომეტრული  
ხელსაწყოები. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამ-
სახური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100689 A 
(210) AM 100689 
(220) 2018 12 05 
(731) შპს ,,პროვაიდერ.ჯი PROVIDER.GE“ 

ი. ნონეშვილის ქ. 60, ბ. 27, 6000, ბათუმი, 
საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) ნარინჯისფერი, მუქი ლურჯი, თეთრი 
(531) 25.03.01; 25.03.03; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;  

29.01.12 
(511)  
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეც-
ხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, გაუც-
ხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების 
პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია, ეთერზე-
თები, კოსმეტიკური საშუალებები, თმის 
ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და პასტები. 
 

16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომე-
ლიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი 
პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოები-
სათვის; ფოტოსურათები; საწერ- ქაღალდის 
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვ-
რებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; 
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქა-
ნები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა); სას-
წავლო მასალა და თვალსაჩინოება (ხელსაწყო-
ების გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა 
(რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); 
შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე. 
 

35 – საქონლით მომარაგება რეალიზაციის ჩათვ-
ლით, დისტრიბუცია. 
 

39 – საქონლის ადგილზე მიტანა. 
____________________________________________ 
 

(260) AM 2019 100707 A 
(210) AM 100707 
(220) 2018 12 07 
(731) დიკეიეიჩ რიტეილ ლიმიტიდ 

იუნიტ 60, ზე რანნინგს, ჩელტენხემი,  
გლოსტერშირი GL51 9NW,  
გაერთიანებული სამეფო 

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 28.19 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნესმენეჯმენტი (მენეჯმენტი 
ბიზნესის სფეროში); ადმინისტრაციული საქმია-
ნობა ბიზნესის სფეროში; საოფისე სამსახური; 
ლოიალურობის პროგრამების და სტიმულირე-
ბის პროგრამების ორგანიზაცია და მართვა; გა-
ყიდვების პროგრამების სტიმულირების ორგანი-
ზაცია, კონტროლი და მართვა; ფასდაკლებების 
პროგრამების, სპეციალური შემოთავაზებების 
და სასაჩუქრე სერტიფიკატების ონლაინ მართვა 
და კონტროლი; ლოიალურობის და სტიმული-
რების პროგრამების ორგანიზაცია, მართვა და 
კონტროლი ინტერნეტით და მობილური საშუა-
ლებებით; მუდმივი მყიდველის ბარათებით  უზ-
რუნველყოფა; რეკლამა, მარკეტინგი და საქონ-
ლის გასაღების ხელშეწყობა მესამე პირთათვის; 
სარეკლამო მასალების გავრცელება და გავრ-
ცელება მასალების, რომლებიც ხელს უწყობენ 
საქონლის გასაღებას; საქონლის პრეზენტაცია 
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით საცალო 
ვაჭრობისათვის; მომსახურება საზოგადოებრი-
ვი ურთიერთობების სფეროში; კომერციული 
ინფორმაცია და რჩევები მომხმარებლებისათ-
ვის; საქონლის გასაღების ხელშეწყობა მესამე 
პირთათვის; ვიტრინების გაფორმება; ნიმუშების 
გავრცელება; გაზეთებზე ხელმოწერის ორგანი-
ზება მესამე პირთათვის; სავაჭრო აპარატების 
გაქირავება; საბუღალტრო აღრიცხვა; მესამე 
პირთათვის განკუთვნილ საქონელზე და მომ-
სახურებაზე ლიცენზიების მართვა; დაქირავე-
ბის ბიურო; საგადასახადო (სახელფასო) დოკუ-
მენტების მომზადება; სამოდელო სააგენტოების 
გაწეული მომსახურება; მოდელების შეთავაზე-
ბა; მსახიობ-შემსრულებელთა საქმიანობის მე-
ნეჯმენტი (შემოქმედებითი ბიზნესის სფეროში 
მენეჯმენტი); საცალო ვაჭრობის და საცალო 
ვაჭრობის ონლაინ რეჟიმში მომსახურება კოსმე-
ტიკით, საპარფიუმერო-კოსმეტიკური საქონ-
ლით, მზის სათვალეებით, სათვალით, სმარტ- 
საათებით, პერსონალური ელექტრონული მოწ-
ყობილობებით, ფიზიკური აქტიურობის სხეუ-
ლის ტრეკერებით,  საიუველირო ნაწარმით და 
ბიჟუტერიით, საათებით, ჩანთებით, ჩემოდნებით, 
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საფულეებით, ქოლგებით, ბალიშებით, ლოგი-
ნის გადასაფარებლებით, ბალიშის პირებით, 
პირსახოცებით, ტანსაცმლით, ფეხსაცმლით, 
თავსაბურავებით, სპორტული იარაღებით, ტან-
ვარჯიშის დარბაზის იარაღებით. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100760 A 
(210) AM 100760 
(220) 2018 12 07 
(731) პიერ ბალმაინ ს.ა.ს. 

44, რიუ ფრანსუა 1ერ, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
9 – სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდეზიური, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, ამწონი, 
გამზომი, სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმე-
ბის), სამაშველო და სასწავლო აპარატურა და 
ინსტრუმენტები; ოპტიკური აპარატურა და ინს-
ტრუმენტები სათვალეების, ოპტიკური ლინზე-
ბის, მზის სათვალეების, სათვალის ჩარჩოების, 
სათვალის ბუდეების ჩათვლით; ხმის ან გამო-
სახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმწარმოე-
ბელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნიტური მა-
ტარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; მექანიზმები 
აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალა-
როს აპარატები, საანგარიშო მანქანები და ინ-
ფორმაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა; 
კომპიუტერები, პლანშეტური კომპიუტერები, 
პლანშეტური კომპიუტერების შალითები, გადა-
სატანი პერსონალური კომპიუტერები (ლეპტო-
პები), ნოუტბუკები (პორტატული კომპიუტე-
რები), სხეულზე სატარებელი კომპიუტერები; 
საყურისები; მობილური ტელეფონები; თავის 
დამცავები სპორტისთვის, დამცავი ჩაფხუტები, 
სპორტსმენების დამცავი ჩაფხუტები; ჩაფხუ-
ტების  წინაფრები. 
 

18 – ტყავი და ტყავის იმიტაცია; ტყავისა ან 
ხელოვნური ტყავის (ტყავის მუყაოს) ყუთები, 
ქუდის ტყავის ყუთები; ტყავის გასაწყობები ავე-
ჯისთვის; შესაფუთი საშუალებები ტყავისაგან 
(ტომრები, კონვერტები, პარკები, ჩანთები); ხელ-
ჩანთები, ინსტრუმენტების ჩანთები, ცარიელი, 
ზურგჩანთები, პლაჟის ჩანთები, ბორბლიანი 
ჩანთები საყიდლებისათვის, ზურგჩანთები, სას-
კოლო ჩანთები და ზურგჩანთები, ქამრით სატა-
რებელი  ჩანთები; ტანსაცმლის სამგზავრო ჩან-
თები; სამგზავრო ნაკრებები (ტყავის ნაკეთო-
ბები); ტყავის თასმები; ატაშე – კეისები (ბრტ-
ყელი ტყავის ჩემოდანი ქაღალდებისთვის), 

პორტფელები; საფულეები, პორტმონეები; ნესე-
სერები, ცარიელი; ჯიბის საფულეები; ჯაჭვის 
საფულეები; საკრედიტო ბარათების ჩასაწყო-
ბები (საფულეებo);  გასაღების ბუდეები; ცხო-
ველთა ტყავები; ჩემოდნები და საკვოიაჟები 
(სამგზავრო ჩანთები);  ქოლგები, მზის ქოლგები 
და  ხელჯოხები; მათრახები, შოლტები, ცხენის 
აღკაზმულობა და სასარაჯე ნაკეთობები; ცხო-
ველთა  საყელურები, სადავეები და ტანსაცმე-
ლი. 
 

25 – ტანსაცმელი, მათ შორის, კაბები, ქვედა-
ბოლოები, ქვედაკაბები, კიულოტი (ქვედატანი – 
შარვალი), კოსტიუმები, კაბა-კოსტიუმები, საღა-
მოს კოსტიუმები, შარვლები, შორტები, „ბერმუ-
და“ შორტები, ბავშვის შარვლები (ქვედა საცვ-
ლები), პერანგები, ბლუზები, კორსაჟები (ქალის 
თეთრეული), ბლუზები, ბლუზონები, სპეცტან-
საცმელი, კომბინიზონი, მოკლესახელოიანი მაი-
სურები, სვიტრები, ჟილეტები, ქურთუკები (ტან-
საცმელი), კარდიგანი (უსაყელო ჟაკეტი), სვიტ-
რები / პულოვერები/ჯემპრეები (პულოვერები), 
პელერინები, პარკა, მანტოები, გაბარდინის ტან-
საცმელი; წყალგაუმტარი ტანსაცმელი, ბეწვეუ-
ლი (ტანსაცმელი); ბეწვის მოსასხამები, შარფე-
ბი, შალები, ყელსახვევები, ხელთათმანები [ტან-
საცმელი], ჰალსტუხები, ქამრები (ტანსაცმელი), 
წინდები, მაღალყელიანი წინდები, კოლგოტები, 
ქალის თეთრეული, ქვედა საცვლები, პიჟამოები, 
ხალათები, საბანაო/საცურაო კოსტიუმები,  აბა-
ზანის ხალათები, აჭიმები ტანსაცმლისათვის 
(აჭიმები), საძილე ნიღბები; ფეხსაცმელი, მათ 
შორის, ფეხსაცმელები, სანდლები, ,,ბალეტკე-
ბი“, ტილოს ფეხსაცმელები სქელი კაუჩუკის 
ძირით, ჩექმები, ყელიანი ფეხსაცმელი, საშინაო 
ფეხსაცმელი; თავსაბურავი, მათ შორის, ქუდები, 
ბერეტები; კეპები (თავსაბურსავი). 
 

35 – ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საქონ-
ლისა და მომსახურების ლიცენზირების კომერ-
ციული ადმინისტრირება; მართვა საქმიან სფე-
როში; მსახიობ-შემსრულებელთა საქმიანობის 
მენეჯმენტი; მარკეტინგი; მოდის ჩვენებების 
ორგანიზება ხელშეწყობის მიზნით; ბაზრობე-
ბის ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო 
მიზნით; საქონლის პრეზენტაცია მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებებით საცალო ვაჭრო-
ბისათვის; ონ–ლაინ რეჟიმში რეკლამა კომპიუ-
ტერულ ქსელში; საქონლის გაყიდვაში საცალო 
ან საბითუმო მაღაზიებით მომსახურება;  საქონ-
ლის საცალო ან საბითუმო გაყიდვაში მომსა-
ხურება ონ-ლაინ რეჟიმში. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100776 A 
(210) AM 100776 
(220) 2018 12 12 
(731) შპს ,,I GPS ოპერატორი“ 
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ტ. ტაბიძის ქ. 86, 0179, თბილისი,   
ვაკის რაიონი, საქართველო 

(540) 

 
(591) რუხი, იისფერი, თეთრი 
(531) 26.04.03; 26.11.05; 26.11.11; 26.13.25; 28.19; 

29.01.12 
(511)  
38 – კავშირგაბმულობა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100778 A 
(210) AM 100778 
(220) 2018 12 12 
(731) შპს ,,ჯი-ემ-პი“ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

დე 3 სან 
Де 3 Сан 
De 3 San 

(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუ-
ნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასა-
ბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამ-
ზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; 
მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუა-
ლებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100785 A 
(210) AM 100785 
(220) 2018 12 13 
(731) ნიუკტექ კომპანი ლიმიტიდ 

სართული II, ბლოკი A, ტონგფანგ  
ბილდინგ, შუანგქინგლუ, ჰაიდიანის  
რაიონი, პეკინი, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540) 

 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 – დეტექტორები; ნაწილაკების ამაჩქარებლები; 
ციკლოტრონები; ატომურ-სხივური ხელსაწყოე-
ბი; დეტექტორები სამრეწველო ან სამხედრო 
მიზნებისათვის (ლითონის); რენტგენის აპარა-
ტები სამრეწველო მიზნებისათვის; რენტგენის 
სხივების მიმღები ხელსაწყოები და ინსტ-
რუმენტები, არასამედიცინო მიზნებისათვის; 
ხელსაწყოები ხელბარგის რენტგენული კონტ-
როლისათვის და ბარგის რეგისტრაციისთვის; 
რენტგენული ხელსაწყოები კონტეინერებისა და 
სატრანსპორტო საშუალებების შესამოწმებ-
ლად; რენტგენის გამოსხივებისგან დამცავი 
ხელსაწყოები, არასამედიცინო მიზნებისათვის; 
მონაცემთა დასამუშავებელი მოწყობილობები; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, 
ჩაწერილი; მეხსიერების ბარათები მიკროპრო-
ცესორით (სმარტ-ბარათები); კომპიუტერული 
პროგრამები (ჩასატვირთი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა); გამოსახულების შენახვის სისტე-
მები; გამოსახულების დამუშავების სისტემები; 
დისტანციური მართვის ელექტრული დანადგა-
რები (სამრეწველო პროცესების); სასიგნალო 
მოწყობილობები; ბარგის უსაფრთხოების აღ-
მომჩენი მოწყობილობები; ასაფეთქებელი მოწ-
ყობილობების ავტომატური აღმომჩენი მოწყო-
ბილობები; რადიაციის აღმომჩენი მოწყობილო-
ბები; ნარკოტიკის დეტექტორები; ლითონის 
დეტექტორები; იარაღის დეტექტორები; სენსო-
რები; რენტგენოგრაფიული ლამინოგრაფიული 
აპარატი არასამედიცინო დანიშნულებისათვის; 
მოწყობილობა სკანირებისათვის (მოწყობილო-
ბა მონაცემთა დამუშავებისთვის); გამოსახულე-
ბის სკანირების ელექტრონული ინსტრუმენ-
ტები;  პროგრამები სკანერებისთვის; რენტგენუ-
ლი სკანერები და მოწყობილობები გასინ-
ჯვისთვის, არასამედიცინო დანიშნულები-
სათვის; ელექტრონული კონტროლის მოწყობი-
ლობები; ვიდეო კამერები; ჰუმანოიდი რობოტები 
ხელოვნური ინტელექტით; ხელსაწყოები მილი-
მეტრული ტალღების ვიზუალიზაციისათვის 
ადამიანის სხეულის კონტროლისათვის; ტერა-
ჰერცული ვიზუალიზირებადი ხელსაწყოები 
ადამიანის სხეულის შესამოწმებლად; რენტგე-
ნული ხელსაწყოები ადამიანის სხეულის გამოკ-
ვლევისთვის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100786 A 
(210) AM 100786 
(220) 2018 12 13 
(731) ნიუკტექ კომპანი ლიმიტიდ 

სართული II, ბლოკი A, ტონგფანგ  
ბილდინგ, შუანგქინგლუ, ჰაიდიანის  
რაიონი, პეკინი, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 
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(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.05 
(511)  
9 – დეტექტორები; ნაწილაკების ამაჩქარებლები; 
ციკლოტრონები; ატომურ-სხივური ხელსაწყოე-
ბი; დეტექტორები სამრეწველო ან სამხედრო 
მიზნებისათვის (ლითონის); რენტგენის აპარა-
ტები სამრეწველო მიზნებისათვის; რენტგენის 
სხივების მიმღები ხელსაწყოები და ინსტ-
რუმენტები, არასამედიცინო მიზნებისათვის; 
ხელსაწყოები ხელბარგის რენტგენული კონტ-
როლისათვის და ბარგის რეგისტრაციისთვის; 
რენტგენული ხელსაწყოები კონტეინერებისა და 
სატრანსპორტო საშუალებების შესამოწმებ-
ლად; რენტგენის გამოსხივებისგან დამცავი 
ხელსაწყოები, არასამედიცინო მიზნებისათვის; 
მონაცემთა დასამუშავებელი მოწყობილობები; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, 
ჩაწერილი; მეხსიერების ბარათები მიკროპრო-
ცესორით (სმარტ-ბარათები); კომპიუტერული 
პროგრამები (ჩასატვირთი პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა); გამოსახულების შენახვის სისტე-
მები; გამოსახულების დამუშავების სისტემები; 
დისტანციური მართვის ელექტრული დანადგა-
რები (სამრეწველო პროცესების); სასიგნალო 
მოწყობილობები; ბარგის უსაფრთხოების აღ-
მომჩენი მოწყობილობები; ასაფეთქებელი მოწ-
ყობილობების ავტომატური აღმომჩენი მოწყო-
ბილობები; რადიაციის აღმომჩენი მოწყობილო-
ბები; ნარკოტიკის დეტექტორები; ლითონის 
დეტექტორები; იარაღის დეტექტორები; სენსო-
რები; რენტგენოგრაფიული ლამინოგრაფიული 
აპარატი არასამედიცინო დანიშნულებისათვის; 
მოწყობილობა სკანირებისათვის (მოწყობილო-
ბა მონაცემთა დამუშავებისთვის); გამოსახულე-
ბის სკანირების ელექტრონული ინსტრუმენ-
ტები;  პროგრამები სკანერებისთვის; რენტგენუ-
ლი სკანერები და მოწყობილობები გასინ-
ჯვისთვის, არასამედიცინო დანიშნულები-
სათვის; ელექტრონული კონტროლის მოწყობი-
ლობები; ვიდეო კამერები; ჰუმანოიდი რობოტები 
ხელოვნური ინტელექტით; ხელსაწყოები მილი-
მეტრული ტალღების ვიზუალიზაციისათვის 
ადამიანის სხეულის კონტროლისათვის; ტერა-
ჰერცული ვიზუალიზირებადი ხელსაწყოები 
ადამიანის სხეულის შესამოწმებლად; რენტგე-

ნული ხელსაწყოები ადამიანის სხეულის გამოკ-
ვლევისთვის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100787 A 
(210) AM 100787 
(220) 2018 12 14 
(731) შპს ,,სუხიშვილები“ 

დ. აღმაშენებლის გამზ. 123ბ, 0164,  
თბილისი,  საქართველო 

(740) ედვარდ  აღდგომელაშვილი  
(540) 

 
(591) შავი, წითელი 
(531) 27.05.01; 27.05.10; 28.19 
(511) 
9 – აუდიო და ვიდეო კასეტები, კომპაქტ და ციფ-
რული აუდიო და ვიდეო დისკები. 
 

16 – ნაბეჭდი ნაწარმი, მათ შორის, კონვერტები, 
მაგიდის დღიურები, პარკები. 
 

18 – ჩანთები. 
 

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა; გართობა; კულტურულ- საგანმანათლებ-
ლო ღონისძიებების ორგანიზება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100791 A 
(210) AM 100791 
(220) 2018 12 14 
(731) ვიპრო ენტერპრაიზიზ საიპრუს ლიმიტიდ 

დიომიდოუს 10, ალფამეგა-აკროპოლის  
ბილდინგი, 3რდ ფლორი, ფლეტ/ოფის 401,  
ნიქოზია 2024, კვიპროსი 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

YARDLEY 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 – ტუალეტის საშუალებები; კანისა და სხეუ-
ლის მოვლის საშუალებები; შხაპსა და აბა-
ზანაში გამოსაყენებელი საშუალებები, არასა-
მედიცინო დანიშნულების; შხაპისა და აბაზანის 
შემდეგ გამოსაყენებელი რძე, კრემები, გელები 
და ლოსიონები; შხაპისა და აბაზანის ქაფები; 
კრემები, გელები, ზეთები, ლისიონები და 
საპნები; აბაზანის ქაფები; ტუალეტისათვის 
განკუთვნილი ტალკი; საპნები; სუნამოები; სურ-
ნელოვანი ნივთიერებები; გაპარსვის შემდგომი 
ლოსიონები; ლოსიონები; გამწმენდი რძე ტუა-
ლეტისათვის, კრემები ტუალეტისათვის, გელები 
ტუალეტისათვის, ზეთები ტუალეტისათვის, 
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sasaqonlo niSnebi 

პუდრები ტუალეტისათვის და ლოსიონები კოს-
მეტიკური მიზნებისათვის; საპარსი ქაფები 
(საპარსი საშუალებები); ოდეკოლონები; ტუა-
ლეტის წყალი; ეთერზეთები; გაოფლიანების 
საწინააღმდეგო საშუალებები; დეზოდორან-
ტები პირადი მოხმარებისათვის; კბილის პას-
ტები, ფხვნილები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100794 A 
(210) AM 100794 
(220) 2018 12 14 
(731) რაკუტენ ინკ. 

1-14-1 ტამაგავა, სეტაგაია-კუ, ტოკიო,  
158-0094, იაპონია 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01 
(511)  
9 – კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყო-
ფის აპლიკაცია, ჩატვირთვადი; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩატვირთვადი; 
სათამაშო პროგრამები მობილური ტელეფონე-
ბისთვის; შიფრირების პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფა ონლა-
ინ რეჟიმში შეტყობინებების გასაგზავნად; პი-
რადი კონფიდენციალურობის დაცვის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული პროგ-
რამული უზრუნველყოფა ელექტრონული კომე-
რციის და მობილური კომერციისთვის, რომე-
ლიც მომხმარებლებს ელექტრონულად საქმიანი 
ოპერაციების განხორციელების საშუალებას 
აძლევს, გლობალური კომპიუტერული ქსელის 
მეშვეობით; კომპიუტერული აპლიკაციის პროგ-
რამული უზრუნველყოფა მობილური ტელეფო-
ნებისთვის, პლანშეტებისთვის და ჯიბის კომპი-
უტერებისთვის, კერძოდ, პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული კომერციისთვის, მო-
ბილური კომერციისთვის და ონლაინ ვაჭრობი-
სათვის; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული კომერციისთვის, მო-
ბილური კომერციისთვის და ონლაინ ვაჭრობი-
სათვის, კერძოდ, პროგრამული უზრუნველყოფა 
ინტერაქტიული მიმოწერისათვის, რომელიც 
უკავშირდება ელექტრონულ კომერციას, მობი-
ლურ კომერციას და ონლაინ ვაჭრობას; კომ-
პიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა 
ელექტრონული კომერციისთვის, მობილური 
კომერციისთვის და ონლაინ ვაჭრობისათვის, 
კერძოდ, ვირტუალური კლავიატურები, გრაფი-
კული სიმბოლოები და მომხმარებელთა ინტერ-
ფეისები სავაჭრო გარიგებებზე დახმარების გა-
წევისათვის; ელექტრონული პუბლიკაციები; 
მობილური ტელეფონები; ფოტოაპარატები, კა-
მერები; ტელევიზორები; მიკროფონები; გარნი-

ტურები; კავშირის და კოპირების საშუალებები 
კომპიუტერული მოწყობილობებისა და აღჭურ-
ვილობებისთვის, დინამიკებისთვის და შემად-
გენელი დეტალებისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორ-
მაციის გაცვლისათვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ნავიგაციისთვის; GPS პროგრამული 
უზრუნველყოფა; კარტოგრაფიული პროგრამე-
ბი; ქსელური პროგრამული უზრუნველყოფა; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის 
აპლიკაცია; ჩატვირთვადი გრაფიკა მობილური 
ტელეფონებისთვის; ჩატვირთვადი ემოტიკონები 
მობილური ტელეფონებისთვის; თამაშების 
პროგრამული უზრუნველყოფა; სხეულზე სატა-
რებელი კავშირგაბმულობის მოწყობილობები; 
სხეულზე სატარებელი საკომუნიკაციო მოწყო-
ბილობები მაჯის საათების ფორმით; ჩატვირ-
თვადი მობილური აპლიკაციები სხეულზე სა-
ტარებელ კომპიუტერულ მოწყობილობებში გა-
მოსაყენებლად; პროგრამული უზრუნველყოფა 
ფაილების გაზიარებისთვის; ინტერაქტიული 
პროგრამული უზრუნველყოფა გართობისათვის; 
ინტერაქტიული პროგრამული უზრუნველყოფა; 
ინტერაქტიული პროგრამული უზრუნველყოფა 
კომპიუტერებისათვის, რომელიც იძლევა ინფო-
რმაციის გაზიარების საშულებას; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც იძლე-
ვა ატვირთვის, განთავსების, ჩვენების, ამსახ-
ველ, მონიშვნის, ბლოგის წარმოების, გაზია-
რების ან ელექტრონული რესურსების ან ინფო-
რმაციის სხვაგვარი გზით უზრუნველყოფის 
საშუალებას ინტერნეტის ან სხვა კავშირგაბ-
მულობის ქსელის მეშვეობით; ჩატვირთვადი 
პუბლიკაციები; ინტეგრალურ სქემიან ბარათებ-
ზე ჩამწერი და წამკითხავი მოწყობილობები; 
აპლიკაციური პროგრამული უზრუნველყოფა; 
ჩატვირთვადი გამოსახულებები და ვიდეო ფაი-
ლები; ელექტრონული გადახდის ტერმინალები; 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა 
საკრედიტო ბარათებზე და ელექტრონულ ფულ-
ზე ინფორმაციის შესაგროვებლად და საკრედი-
ტო ბარათებით და ელექტრონული ფულით გა-
დახდის შესასრულებლად; მაგნიტური ამომკით-
ხავი მოწყობილობები საკრედიტო ბარათები-
სათვის; ჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგრა-
მები; კავშირგაბმულობის ელექტრული აპარა-
ტები და ხელსაწყოები; ელექტრონული აპარა-
ტები და ხელსაწყოები, და მათი ნაწილები და 
დეტალები; პლანშეტები, და მათი ნაწილები და 
დეტალები; კომპიუტერული პროგრამები პლან-
შეტებისთვის; ინფორმაციის მატარებლებზე ჩა-
წერილი კომპიუტერული პროგრამები პლანშე-
ტებისთვის; პერსონალური ციფრული დამხმა-
რეები; კომპიუტერული პროგრამები პერსონა-
ლური ციფრული დამხმარეებისთვის; კომპიუ-
ტერული პროგრამები პორტატული ტელეფონე-
ბისთვის, მათ შორის, სმარტფონებისთვის; პორ-
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ტატული ტელეფონები, მათ შორის, სმარტფო-
ნები; ნაწილები და დეტალები პორტატული 
ტელეფონებისთვის, მათ შორის, სმარტფონების-
თვის; ინფორმაციის მატარებლებზე ჩაწერილი 
კომპიუტერული პროგრამები პორტატული ტე-
ლეფონებისთვის, მათ შორის, სმარტფონებისთ-
ვის; ბანკომატები [ATM]; ბარათები ინტეგრა-
ლური სქემებით; სმარტ-საათები; სმარტფონები; 
სალარო აპარატები და მათი კომპიუტერული 
პროგრამები; ელექტრონული სმარტ- ბარათები 
კოდით; ცარიელი მაგნიტური ბარათები; წინას-
წარ ჩაწერილი მაგნიტური ლენტები, ბარათები 
ინტეგრალური სქემებით, მაგნიტური დისკები, 
ოპტიკური დისკები, ოპტიკური მაგნიტური დის-
კები და სხვა ვიდეო დისკები და ვიდეო ლენტები; 
პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაციები 
ელექტრონული ფულით, შტრიხკოდებისა და 
QR-კოდების წამკითხველებთან ერთად გამო-
ყენებადი საკრედიტო ან სადებეტო ბარათებით 
გადახდებისა ან ანგარიშსწორების განსახორ-
ციელებლად; ჩატვირთვადი კომპიუტერული 
პროგრამები ინტეგრალურ სქემიან ბარათებზე 
ჩამწერი და წამკითხავი მოწყობილობებისათ-
ვის; ტერმინალები ელექტრონული ფულით 
გადახდისა და ანგარიშსწორებისათვის; ჩატვირ-
თვადი კომპიუტერული პროგრამები ელექტრო-
ნული ფულით გადახდისა და ანგარიშსწორები-
სათვის არსებული ტერმინალების მართვისთ-
ვის; ჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგრამები 
ელექტრონული ფულით გადახდისა და ანგა-
რიშსწორებისათვის; ჩატვირთვადი კომპიუტე-
რული პროგრამები ინტეგრალურ სქემიანი ბა-
რათების შესავსებად; მოწყობილობა ინტეგრა-
ლურ სქემიანი ბარათების შესავსებად; ჩატვირ-
თვადი კომპიუტერული პროგრამები ახლო რა-
დიუსის უკონტაქტო კავშირის (NFC) მაღალტექ-
ნოლოგიური ამომკითხველებისთვის; ახლო რა-
დიუსის უკონტაქტო კავშირის (NFC) მაღალ-
ტექნოლოგიური ამომკითხველები; ჩატვირთვა-
დი კომპიუტერული პროგრამები სხეულზე 
სატარებელი კომპიუტერებისთვის; ჩატვირთვა-
დი კომპიუტერული პროგრამები სავაჭრო აპა-
რატებისთვის; სავაჭრო აპარატები; პრინტერები 
ქვითრებისთვის; ჩატვირთვადი კომპიუტერული 
პროგრამები ვირტუალური ვალუტის, კრიპტოვა-
ლუტის ან ფასიანი ქაღალდების მართვისთვის 
და ოპერირებისთვის; კომპიუტერული პროგრა-
მები მონაცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკთა  ქსელე-
ბის ან გამანაწილებელი ქსელების უზრუნველ-
საყოფად; ჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგ-
რამები ვირტუალური ვალუტის ან კრიპტოვა-
ლუტისათვის განკუთვნილ მონაცემთა გადაჯა-
ჭვულ ბლოკთა ქსელების ან გამანაწილებელი 
ქსელების უზრუნველსაყოფად; ჩატვირთვადი 
კომპიუტერული პროგრამები მონაცემთა გადა-
ჯაჭვულ ბლოკთა ქსელებისთვის ან გამანაწი-
ლებელი ქსელებისთვის მესამე პირთათვის სა-

ქონლისა და მომსახურების გაყიდვების ხელ-
შესაწყობად გაყიდვების ადმინისტრირებისა და 
მასტიმულირებელი სქემების წყალობით, მათ 
შორის, ბონუსის ქულებით; სამეცნიერო, საზ-
ღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემა-
ტოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, 
სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამა-
შველო და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუ-
მენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწილე-
ბის, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგულირების ან 
მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ხმის 
ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი და აღმ-
წარმოებელი აპარატურა; ინფორმაციის მაგნი-
ტური მატარებლები, ხმის ჩამწერი დისკები; კომ-
პაქტდისკები, DVD და სხვა ციფრული ჩამწერი 
საშუალებები; მექანიზმები აპარატებისათვის 
წინასწარი გადახდით; სალაროს აპარატები, სა-
ანგარიშო მანქანები, ინფორმაციის დასამუშა-
ვებელი აღჭურვილობა, კომპიუტერები; კომპი-
უტერული პროგრამები; ცეცხლმაქრები. 
 

35 – სარეკლამო მომსახურება; საქონლისა და 
მომსახურების სარეკლამო სივრცის უზრუნ-
ველყოფა; მესამე პირთათვის საქონლისა და 
მომსახურების გაყიდვებში ხელშეწყობა და 
მარკეტინგი სარეკლამო მასალის, კუპონების, 
და ფასდაკლებების შემოთავაზებების მიწო-
დებით მობილური აპლიკაციური პროგრამული 
უზრუნველყოფის მეშვეობით; Pay per click რეკ-
ლამა; საცალო ან საბითუმო ვაჭრობის მომ-
სახურება მუსიკის, ვიდეოს და გამოსახულების 
ონლაინ რეჟიმში უზრუნველსაყოფად; კუპონე-
ბის უზრუნველყოფა, ფასდაკლების ბარათის 
გამოშვება და ინფორმაციის უზრუნველყოფა; 
საქონლისა და მომსახურების რეკლამირება, 
მესამე პირთათვის, გაყიდვების მართვის და წა-
მახალისებელი და მასტიმულირებელი პროგრა-
მების მეშვეობით, მათ შორის, სავაჭრო კუპო-
ნებით; ინტერნეტ აუქციონები; აუქციონების 
ორგანიზაცია; ინფორმაციის უზრუნველყოფა 
გაზეთების სტატიებით; კონსულტაციები საქ-
მიან სფეროში და საკონსულტაციო მომსახუ-
რება; მარკეტინგული სარეკლამო ღონისძიებე-
ბის ორგანიზება მესამე პირთათვის; გამოფე-
ნების ან ბაზრობების ორგანიზება კომერციული 
ან სარეკლამო მიზნით; ონლაინ რეჟიმში სარეკ-
ლამო გიდის უზრუნველყოფა ძიების შესაძლებ-
ლობით, რომელიც ასახავს მომწოდებლების 
საქონელსა და მომსახურებას მიწოდებულს 
ინტერნეტის მეშვეობით; ონლაინ სავაჭრო მომ-
სახურება საქონლისა და მომსახურების გაყიდ-
ვების ხელშეწყობისთვის მესამე პირების მიერ 
კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; სარეკლამო 
მომსახურება ელექტრონული კომერციის ხელ-
შეწყობისთვის; ონლაინ რეჟიმში ფასების შედა-
რების მომსახურება; რჩევები და ინფორმაცია 
მომხმარებელთა მომსახურების და პროდუქციის 
მართვის და ფასების შესახებ ინტერნეტ საი-
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ტებზე შესყიდვებთან დაკავშირებით, რომელიც 
ხორციელდება ინტერნეტის მეშვეობით; გაყიდ-
ვების ხელშეწყობა, მათ შორის, მესამე პირთათ-
ვის; მომხმარებელთა ლოიალურობის მომსა-
ხურება და მომხმარებელთა კლუბის მომსახუ-
რება კომერციული, მასტიმულირებელი და სა-
რეკლამო მიზნებისთვის; ლოიალურობის პროგ-
რამების მომსახურება; ერთგული მომხმარებ-
ლის ბარათების მომსახურება; მესამე პირთა 
საქონლისა და მომსახურების გაყიდვებში ხელ-
შეწყობა სპონსორებთან შეთანხმების მიღწევის 
გზით მათი საქონლისა და მომსახურების წამა-
ხალისებელ პროგრამებში ჩასართავად; მესამე 
პირთათვის საქონლისა და მომსახურების გაყი-
დვებში ხელშეწყობა ფასდაკლების ბარათების 
გავრცელების გზით, საკრედიტო ბარათის გამო-
ყენებისთვის სავაჭრო წერტილებისთვის ქულე-
ბის მინიჭების მეშვეობით და ლოიალურობის 
ხელშეწყობისა და სტიმულირებისთვის ბარათე-
ბის და სასაჩუქრე ბარათების გამოშვების 
მეშვეობით, ონლაინ რეჟიმში; მომხმარებელთა 
ლოიალურობის, წახალისების და/ან სტიმული-
რების პროგრამების მართვა, ორგანიზება, 
მომსახურება და ზედამხედველობა; მომხმარე-
ბელთა ლოიალურობის,  წახალისების, დაახ-
ლოებისა და სტიმულირების პროგრამების გან-
ხორციელება კომერციული ხელშეწყობისა და 
სარეკლამო მიზნებისთვის; საგადასახადო და 
საკრედიტო ბარათების ანგარიშების გამო-
ყენების ხელშეწყობა მესამე პირთათვის წამახა-
ლისებელი პროგრამების მართვის მეშვეობით; 
ფასდაკლების კუპონების ქულების გამოშვება, 
შენახვა და ანგარიშსწორება, ელექტრონული 
ქულების ჩათვლით, საქონლისა და მომსახუ-
რების გაყიდვების ხელშეწყობისათვის; კუპო-
ნების ქულების გამოშვება, შენახვა და ანგარიშ-
სწორება  საქონლისა და მომსახურებაზე გაც-
ვლასა და ფასდაკლებაზე, რომელიც უზრუნ-
ველყოფილია შესყიდული ოდენობის პროპორ-
ციულად; ხელშეწყობის მომსახურება, კერძოდ, 
მაღაზიების ფილიალების და წარმომადგენლო-
ბების მომხმარებელთა ლოიალურობის პრო-
გრამაში ჩართვისა და წამახალისებელი ბარა-
თების ორგანიზება  და ასევე მათი ადმინისტ-
რირება; ლოიალურობის სტიმულირების და 
წამახალისებელი ბარათების გამოშვება და 
ანგარიშსწორება; ლოიალურობის სტიმულირე-
ბის და წამახალისებელი ბარათების ორგანიზე-
ბა და მართვა; სავაჭრო კუპონების გამოშვება; 
ინფორმაციის უზრუნველყოფა კომერციულ გა-
ყიდვებთან დაკავშირებით; რჩევების და ინ-
ფორმაციის უზრუნველყოფა ზემოაღნიშნულ 
მომსახურებებთან დაკავშირებით; რეკლამა; 
მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება 
საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური. 
 

36 – ფინანსური და ფულად-საკრედიტო მომსა-
ხურება; ფინანსური გადარიცხვების და ოპერა-

ციების მომსახურება, და გადახდის მომსა-
ხურება; ლოიალურობის პროგრამით გადახდის 
დამუშავების მომსახურება; ფულადი გადარიც-
ხვები და სახსრების გადარიცხვა ინტერნეტის 
მეშვეობით; სააგენტოების მომსახურება გაზის, 
ელექტროენერგიის, სატელეფონო ან სხვა კო-
მუნალური გადახდების მოსაკრებად და ინფორ-
მაციის უზრუნველყოფა აღნიშნულთან დაკავ-
შირებით; სასაჩუქრე ბარათების გამოშვება; 
დანაზოგის გადახდა და დარჩენილი ბალანსის 
მოთხოვნა საგადასახადო ბარათების მეშვეო-
ბით; საგადასახადო ბარათების გამოშვების 
მომსახურება; საგადასახადო ბარათების გამო-
შვების სააგენტოები; საკრედიტო ბარათებით, 
სადებეტო ბარათებით, ან სამგზავრო ჩეკებით 
გადახდების მომსახურება; საგადასახადო ბა-
რათების და სადებეტო ბარათების გამოშვება; 
საგადასახადო ბარათების და სადებეტო ბარა-
თების მომსახურება; მომხმარებელთა მოზიდვა 
ან მართვა, კომპანიების დავალებით, რომლებიც 
გასცემენ საკრედიტო და სადებეტო ბარათებს; 
ინფორმაციის უზრუნველყოფა საკრედიტო და 
სადებეტო ბარათებით ოპერაციების დეტალებ-
თან დაკავშირებით; საკრედიტო ან სადებეტო 
ბარათების გამოყენებით შეძენილი საქონლის 
სადაზღვევო მომსახურება; საკრედიტო ბარათე-
ბით ან სადებეტო ბარათებით განხორციელე-
ბული გადახდების დამუშავებასთან დაკავში-
რებული სააგენტოების მომსახურება; საკრედი-
ტო გარანტია საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის 
გამოყენების შემთხვევებზე; საკრედიტო ან სა-
დებეტო ბარათების მომხმარებლების დაფინან-
სება; ინფორმაციის უზრუნველყოფა საკრედი-
ტო ბარათების გამოშვებაზე ან გარიგების  დე-
ტალებზე; საკრედიტო ბარათების გამოყენებით 
შეძენილ საქონლის შეკეთების ხარჯების კომ-
პენსაცია; საკრედიტო ბარათების მფლობე-
ლების მიერ საკრედიტო ბარათების გამოყე-
ნების შემთხვევების კრედიტუნარიანობის კვლე-
ვა; სააგენტოების მომსახურება საკრედიტო 
ბარათების მფლობელებთან კონტრაქტის დადე-
ბაზე და ინფორმაციის უზრუნველყოფა აღნიშ-
ნულთან დაკავშირებით; ინფორმაციის უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული ფულით ტრანზაქ-
ციების დეტალებთან დაკავშირებით; საკრე-
დიტო ბარათებით განხორციელებული გადახ-
დების დამუშავება საკრედიტო ბარათების ან 
ელექტრონული ფულის მომხმარებლებისთვის, 
და ინფორმაციის უზრუნველყოფა აღნიშნულ-
თან დაკავშირებით; მომხმარებელთა და მომხ-
მარებელ მაღაზიათა მოზიდვა და მართვა  საკ-
რედიტო ბარათების კომპანიის დავალებით; 
საგადასახადო ბარათებით გადახდების დამუშა-
ვება; ინფორმაციის უზრუნველყოფა საკრედიტო 
ბარათების გარიგებებთან დაკავშირებით; სახს-
რების გადარიცხვა კომპიუტერების მეშვეობით; 
კომერციული ოპერაციების გადახდების დამუ-
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შავება კომპიუტერული საკომუნიკაციო სისტე-
მების გამოყენებით; სააგენტოების მომსახურება 
კომერციული ოპერაციების გადახდების დამუ-
შავებაზე კომპიუტერული საკომუნიკაციო სის-
ტემების გამოყენებით; ფაქტორინგი; წინასწარ 
გადახდილი ბარათების გამოშვების მომსახუ-
რება; გადახდების საანგარიშსწორებო მანქა-
ნების გაქირავება საკრედიტო/სადებეტო ბარა-
თებისთვის, ბარათის ამომკითხველი ან ბარათის 
ენკოდერი მოწყობილობებისათვის; უცხოური 
სავალუტო ოპერაციები; გარიგებების დადება 
უცხოურ საბაზრო კონტრაქტებით ფასიან ქა-
ღალდებზე; ნდობით აღჭურვილი აგენტების 
საბროკერო სააგენტოები საკომისიო საფუძველ-
ზე გარიგებების დადებით ფასიანი ქაღალდების 
უცხოურ ბაზრებზე და ფასიანი ქაღალდების 
ინდექსების კონტრაქტებზე; ბროკერობა განვა-
დებით შესყიდვაზე; ინფორმაციის უზრუნველ-
ყოფა საფონდო ბირჟაზე; საფირმო კრედიტის 
ფინანსური შეფასება; მინდობილობით მართვის 
მომსახურება ფულთან, ფასიან ქაღალდებთან, 
ფულად-საკრედიტო მოთხოვნებთან, პირადი 
ქონების, მიწის, უფლებები მიწის  უძრავ ქონება-
ზე, უფლებები მიწის ზედაპირზე და ქირავ-
ნობაზე; ფულად-საკრედიტო მოთხოვნების 
შეძენა და გადაცემა; საკრედიტო სააგენტოები; 
ფინანსური ინფორმაციის უზრუნველყოფა; მინ-
დობილობით მართვის მომსახურება სასწრაფო  
გარიგებებზე ფინანსური ინსტრუმენტებით; შე-
ნობების მართვა; სააგენტოების მომსახურება 
შენობების გაქირავებაზე და ლიზინგზე; შენო-
ბების გაქირავება და ლიზინგი; შენობების 
შეძენა და გაყიდვა; სააგენტოების მომსახურება 
შენობების შეძენასა და გაყიდვაზე; უძრავი 
ქონების შეფასება; ინფორმაციის უზრუნველ-
ყოფა შენობებზე ან მიწაზე [უძრავ ქონებასთან 
დაკავშირებული ოპერაციები]; ბანკომატების ან 
ავტომატური სალაროების გაქირავება; სააგენ-
ტოები ფულადი ხარჯების ბალანსის ან ხარ-
ჯების ანგარიშის ბალანსის დასადგენად; სა-
აგენტოები ნაღდი ფულით ავტომატური გადახ-
დის ან გადარიცხვის შესრულებისთვის; კერძო 
ფინანსური სახსრების კრედიტუნარიანობის 
შეფასება; პირადი პასუხისმგებლობის დაზღვე-
ვა; სააგენტოები საშუამავლო ხელმოწერის ორ-
განიზებაზე; დავალიანების ამოღების საა-
გენტოების მომსახურება; პასუხისმგებლობის 
გარანტია და თამასუქების მიღება; ქაღალდის 
ფულის ან მონეტების დათვლის ან დამუშავების 
მანქანების გაქირავება; სესხები [დაფინანსება] 
და თამასუქის განაღდება; საქველმოქმედო 
სახსრების შეგროვება; კლირინგი, ფინანსური; 
საკონსულტაციო და საბროკერო მომსახურება 
უბედური შემთხვევებისაგან დასაზღვევად; 
დაზღვევა უბედური შემთხვევებისაგან; საბანკო 
ანგარიშის მართვა ელექტრონული კომერციი-
სათვის საქონლის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციების 

დასამუშავებლად; სააგენტოები გადახდების 
მოსაკრებად, რომლებიც ეხება საქონლის გაყი-
დვას ან მომსახურების შეთავაზებას; სააგენტო-
ები სწრაფი სასაქონლო გარიგებების დადე-
ბისთვის; საბროკერო მომსახურება განვადებით 
შესყიდვაზე; წერილობით კრედიტთან დაკავში-
რებული მომსახურება; ფულადი გადარიცხვები 
და საფონდო სახსრების გადარიცხვები და ინ-
ფორმაციის უზრუნველყოფა აღნიშნულთან და-
კავშირებით; ინფორმაციის უზრუნველყოფა 
საბანკო ანგარიშზე კონკრეტულად შენატანის 
გადასარიცხად; საბანკო ანგარიშის ხელშეწ-
ყობა კონკრეტულად შენატანის გადასარიცხად; 
ფულადი გადარიცხვა და საფონდო სახსრების 
გადარიცხვა საბანკო ანგარიშით კონკრეტული 
შენატანის გადასარიცხად; სიცოცხლის დაზღ-
ვევა; სიცოცხლის დაზღვევის საბროკერო 
მომსახურება; ფასიანი ქაღალდების გამოშვება 
და ინფორმაციის უზრუნველყოფა აღნიშნულ-
თან დაკავშირებით; საავანსო ელექტრონული 
ფულის გამოშვება; პრეტენზიების დარეგული-
რება დაზღვევასთან დაკავშირებით, სიცოცხ-
ლის დაზღვევის გარდა; დაზღვევა, სიცოცხლის 
დაზღვევის გარდა; სააგენტოები დაზღვევასთან 
დაკავშირებით, სიცოცხლის დაზღვევის გარდა; 
სესხის გაცემა გირაოთი; ელექტრონული ფუ-
ლის გამოშვების მომსახურება; ფინანსური 
ფულადი სახსრების შეგროვება ელექტრონული 
ფულის კრედიტის გამცემის დავალებით; ინ-
ფორმაციის უზრუნველყოფა ელექტრონული 
ფულის ოპერაციებთან დაკავშირებით; სააგენ-
ტოების მომსახურება ელექტრონული ფულით 
გადახდების დამუშავებასთან დაკავშირებით; 
სააგენტოების მომსახურება ელექტრონული 
ფულის მომხმარებლის ელექტრონული ფულის 
ბარათზე ელექტრონული ფულის დეპონირები-
სათვის; სააგენტოების მომსახურება ელექტრო-
ნული ფულის მომხმარებლის მედიის შემცველ 
ინტეგრალურ სქემიან ბარათებზე ან მობილურ 
ტელეფონებზე ელექტრონული ფულის დეპონი-
რებისათვის; სააგენტოების მომსახურება გადა-
ხდების მოსაკრებად საქონლისათვის თანხების 
პირდაპირი ჩამოწერის გზით ფინანსური დაწე-
სებულების ანგარიშიდან კომპიუტერული ტერ-
მინალების მეშვეობით; ელექტრონული წინასწა-
რი გადახდის ბარათების გამოშვება კომპიუტე-
რული ტერმინალის გამოყენებით; წინასწარი 
გადახდის ელექტრონული ბარათების გამოშვე-
ბა; ელექტრონული ვაჭრობის გადახდების წარ-
მოება და მართვა; ელექტრონული ფულის გადა-
რიცხვების მომსახურება; სააგენტოების მომსა-
ხურება საბანკო ამონაწერის მოთხოვნაზე ტე-
ლეფონით, ფაქსით, ან ინტერნეტით; მიწის 
მართვა; სააგენტოების მომსახურება მიწის 
ლიზინგზე და გაქირავებაზე; მიწის ლიზინგი; 
მიწის შეძენა და გაყიდვა; სააგენტოების 
მომსახურება მიწის შეძენაზე და გაყიდვაზე; 
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გადახდები ეროვნულ ვალუტაში; წინასწარი 
გადახდის ბარათების გამოშვება დეპონირების 
შესაძლებლობით; განვადებით ყიდვა-გაყიდვის 
დაფინანსება; დაზღვევასთან დაკავშირებული 
კონსულტაციები; დაზღვევა; დაზღვევის საბრო-
კერო მომსახურება; ინფორმაციის უზრუნველ-
ყოფა დაზღვევასთან დაკავშირებით; დაზღვევის 
პრემიუმ ოდენობის გამოთვლა; ფასიანი 
ნივთების შენახვა სეიფში, მათ შორის, ფასიანი 
ქაღალდების და კეთილშობილი ლითონების 
[სეიფში შენახვა]; გარიგებები ოფციონებით 
ფასიან ქაღალდებზე და საზღვარგარეთულ სა-
ბაზრო კონტაქტებზე; ფასიანი ქაღალდების 
ანდერრაიტინგი; ფასიანი ქაღალდების  დაკრე-
დიტება; ფასიანი ქაღალდების შემოთავაზება; 
საბროკერო მომსახურება, რომლიც ეხება ფა-
სიანი ქაღალდების შემოთავაზებას ან საბრო-
კერო სესხის უზრუნველყოფის შეცვლას; 
გარიგებები ფასიან ქაღალდებზე, ფასიანი 
ქაღალდების ინდექსების ფიუჩერსებზე, ფასიანი 
ქაღალდების ოფციონებზე, და ფასიანი ქაღალ-
დების უცხოურ საბაზრო კონტრაქტებზე უსაფ-
რთხოების ფიუჩერსებით; სააგენტოები ფასიანი 
ქაღალდების, ფასიანი ქაღალდების ინდექსზე 
ფიუჩერსების, ფასიან ქაღალდებზე ოფციო-
ნების და უცხოური ბაზრის ფასიან ქაღალდებ-
ზე ფიუჩერსების საბროკერო საქმიანობისთვის; 
საბროკერო სააგენტოები ეროვნულ ბაზარზე 
არსებული ფასიანი ქაღალდების, ფასიანი 
ქაღალდების ინდექსზე ფიუჩერსების და ფასიან 
ქაღალდებზე ოფციონების, უფლებამოსილი 
აგენტების მიერ კომისიის საფუძველზე დადებუ-
ლი გარიგებით; გარიგება ფასიანი ქაღალდების 
ინდექსებზე ფიუჩერსებით; საბროკერო სააგენ-
ტოები ფასიანი ქაღალდების შესახებ ფორვარ-
დული ხელშეკრულების, ფასიანი ქაღალდების 
ინდექსზე ფიუჩერსების შესახებ ფორვარდული 
ხელშეკრულების, ფასიან ქაღალდებზე ოფციო-
ნების შესახებ ფორვარდული ხელშეკრულების, 
ნაღდი და ფორვარდული გარიგებები ფასიანი 
ქაღალდების ინდექსებზე ფიუჩერსებით; საბრო-
კერო საქმიანობა ფასიანი ქაღალდების ლიკვი-
დაციისთვის; დეპოზიტების მიღება [მათ შორის, 
ობლიგაციების შემცვლელის გამოშვება] და 
ნაწილობრივი დეპოზიტების მიღება ფიქსი-
რებული ინტერვალებით; ინფორმაციის მიწოდე-
ბა საბანკო ანგარიშთან დაკავშირებული ოპე-
რაციის შესახებ; სააგენტოები სამგზავრო ჩეკე-
ბის გამოსაშვებად; ფულის გადაცვლა; ტაქსის 
ბილეთების გამოშვება და მათზე გადახდების 
წარმოება; საკრედიტო გარანტია მათთვის, ვინც 
ახორციელებს გაყიდვებს  განვადებით; საკრე-
დიტო სააგენტოების მომსახურება; სამგზავრო 
ჩეკების გამოშვება; სამგზავრო ჩეკების გამოშ-
ვება და მათი შეძენა; ფულადი გზავნილები 
უცხოეთში მოგზაურებისთვის; ინტეგრალურ 
სქემიანი საკრედიტო ბარათების გამოშვების 

მომსახურება; ელექტრონული გადახდების ელე-
ქტრონული დამუშავება გლობალური კომპიუ-
ტერული ქსელის მეშვეობით და მათთან დაკავ-
შირებული რჩევების, კონსულტაციის და ინფო-
რმაციის მიწოდება; იდენტიფიკაცია და ელექ-
ტრონული გადახდა, რომელიც დაკავშირებუ-
ლია ონლაინ გვერდის გამოყენებით ელექტ-
რონულ საბანკო ოპერაციასთან, მასთან დაკავ-
შირებული რჩევების, კონსულტაციის და ინ-
ფორმაციის მიწოდება; ფასიანი ქაღალდების 
გამოშვება, მართვა ან გარიგება, ფასიანი ქა-
ღალდების გამოშვებასთან, მართვასთან ან 
გარიგებასთან დაკავშირებული რჩევები, კონ-
სულტაციები და საინფორმაციო მომსახურება; 
ელექტრონული გადახდების დამუშავების მომ-
სახურება; ფულადი გზავნილების მომსახურება; 
გადასახადების აკრეფა საქონლის გაგზავ-
ნისთვის; გადახდების დამუშავების მომსახუ-
რება ელექტრონული ფულის, საკრედიტო ბა-
რათების ან სადებეტო ბარათების მომხმარებ-
ლების ბიომეტრიული იდენტიფიკაციის მეშვეო-
ბით, როგორიცაა ინდივიდუალური სერტიფი-
კაცია თვალის გუგით ან ინდივიდუალური სერ-
ტიფიკაცია სახით; გადახდების დამუშავების 
მომსახურება ელექტრონული ფულის, საკრე-
დიტო ბარათების ან სადებეტო ბარათების მომხ-
მარებლებისთვის შტრიხკოდის წამკითხავის ან 
ორგანზომილებიანი მატრიცული შტრიხკოდის 
წამკითხავის გამოყენებით; გადახდების დამუშა-
ვების მომსახურება ელექტრონული ფულის, 
საკრედიტო ბარათების ან სადებეტო ბარათების 
მომხმარებლებისთვის მოკლე რადიუსზე მოქმე-
დი კავშირის გამოყენებით; წინასწარ გადახდი-
ლი ელექტრონული ვირტუალური ვალუტის გა-
მოშვება; ვირტუალური ვალუტის, კრიპტო-
ვალუტის ან ფასიანი ქაღალდების გამოშვება, 
მართვა ან გარიგება; ვირტუალური ვალუტის, 
კრიპტოვალუტის ან ფასიანი ქაღალდების გამო-
შვებასთან,  მართვასთან ან გარიგებასთან და-
კავშირებული რჩევები, კონსულტაციები და საი-
ნფორმაციო მომსახურება; ვირტუალური 
ვალუტისა ან კრიპტოვალუტისთვის განკუთვნი-
ლი საქონლით ვაჭრობისა და მომსახურების 
ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი გამნაღდებელი 
და გადამცვლელი პუნქტები; სააგენტოებისა და 
საბროკერო მომსახურება ვირტუალური ვალუ-
ტისა ან კრიპტოვალუტისთვის განკუთვნილი 
საქონლით ვაჭრობასა და მომსახურების ხელ-
შეწყობის მიზნით შექმნილი გამნაღდებელი და 
გადამცვლელი პუნქტებისთვის; ვირტუალურ ვა-
ლუტასთან ან კრიპტოვალუტასთან დაკავშირე-
ბული გარიგებები; დაზღვევა; ფინანსებთან 
დაკავშირებული საქმიანობა; ფულად-საკრედი-
ტო ოპერაციები; უძრავ ქონებასთან დაკავშირე-
ბული ოპერაციები. 
 

38 – დაშიფრული შეტყობინების გადაცემა; შეტ-
ყობინებების გაცვლის მომსახურება ონლაინ 
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რეჟიმში; უსადენო ციფრული შეტყობინებების  
გაცვლის მომსახურება; კავშირი ინტერნეტის 
საშუალებით და ერთრანგიანი კავშირი, მონა-
ცემებისა და დოკუმენტების ელექტრონული 
გადაცემა კომპიუტერული ტერმინალების მეშ-
ვეობით; ხმოვანი შეტყობინებების, მონაცემების, 
აუდიო, ვიდეო მასალების, გრაფიკის, გამოსა-
ხულების, სიგნალების, შეტყობინებებისა და 
ინფორმაციის ელექტრონული, ელექტრული და 
ციფრული გადაცემა; ხმოვანი შეტყობინებების 
და მონაცემების უსადენო გადაცემა; ქსელში 
წვდომის წერტილების უზრუნველყოფის მომსა-
ხურება; უსადენო საკომუნიკაციო ქსელები და 
ინტერნეტი; შეტყობინებების მომსახურება, 
კერძოდ: ტექსტების, აუდიოს, გამოსახულების 
ან ვიდეოს სახით შეტყობინებების გაგზავნა, 
მიღება და გადაგზავნა; ელექტრონული კონფე-
რენციების, სადისკუსიო ჯგუფების და სადის-
კუსიო ფორუმების წვდომის უზრუნველყოფა და 
მართვა; აუდიო-ვიზუალური მასალების უწყვეტ 
რეჟიმში გადაცემა ინტერნეტის საშუალებით; 
შეტყობინებების ელექტრონული დაფებით, 
სადისკუსიო ჯგუფებით და ფორუმებით უზ-
რუნველყოფა, კომპიუტერის მომხმარებლებს 
შორის ონლაინ რეჟიმში შეტყობინებებისა და 
ფოტოსურათების გადაცემის მიზნით; საკომუ-
ნიკაციო მომსახურება, რომელთანაც წვდომა 
ხორციელდება წვდომის კოდის მეშვეობით; 
საკომუნიკაციო მომსახურება აბონენტის იდენ-
ტიფიკაციის მოდულის (SIM) ბარათების გამოყე-
ნების საშუალებით; პეიჯერული მომსახურება; 
ელექტრონული ფოსტის მომსახურება; გლობა-
ლურ საკომუნიკაციო ქსელში მრავალი მომხ-
მარებლის ინტერაქტიული წვდომის უზრუნველ-
ყოფა; ყველა სახის აუდიო და ვიდეო გადაცე-
მების ტრანსლაცია და გადაცემა ტელეფონის, 
ტელევიზიის და გლობალური საკომუნიკაციო 
ქსელის მეშვეობით; ვიდეო და აუდიო ტელე-
კონფერენციები ინტერნეტის საშუალებით, მო-
ნაცემთა ასინქრონული გადაცემის რეჟიმით 
მომსახურება, ციფრული ქსელის მომსახურება 
ინტეგრირებული სერვისებით, ინტერნეტ პრო-
ტოკოლის საკომუნიკაციო მომსახურება, ვირ-
ტუალური კერძო ქსელის მომსახურება და 
კავშირის კერძო ხაზების მომსახურება; ხმოვანი 
შეტყობინებების, მონაცემების, ვიდეო და მულ-
ტიმედიის კომუტირებული არხებით გადაცემის 
მომსახურება; ხმოვანი შეტყობინებების მომსა-
ხურება; უფასო გამოძახების მომსახურებისა და 
გამოძახების მარშრუტიზაცია; შეტყობინებების 
გადაცემის ცენტრების მომსახურება ხმოვანი 
სატელეფონო შეტყობინებების მომსახურების 
სფეროში; ვიდეო, აუდიო და საინფორმაციო 
სატელეფონო კონფერენციის მომსახურება; 
კომპიუტერულ, ელექტრონულ და ონლაინ მონა-
ცემთა ბაზასთან წვდომის უზრუნველყოფა; 
ონლაინ ფორუმებით უზრუნველყოფა ისეთი 

თემების განსახილველად, რომლებიც წარმოა-
დგენს ზოგადი ინტერესის საგანს; ონლაინ 
რეჟიმში კავშირის არხების უზრუნველყოფა, 
რომლებსაც ვებსაიტ მომხმარებლები სხვა 
ადგილობრივ და გლობალურ ვებ-გვერდებზე 
გადაჰყავთ; გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლის მეშვეობით ხელმისაწვდომ კომპიუტერულ 
სერვერებზე განთავსებულ ვებ გვერდებთან 
წვდომის უზრუნველყოფა მესამე პირებისთვის; 
აუდიო, ტექსტური და ვიდეო მაუწყებლობის 
მომსახურება ინტერნეტის ან სხვა საკომუნი-
კაციო ქსელების საშუალებით ატვირთვადი, 
განთავსებადი და მონიშვნადი აუდიო, ტექსტუ-
რი და ვიდეო კონტენტით მესამე პირებისთვის; 
კომპიუტერული მონაცემების ბაზებთან წვდო-
მის უზრუნველყოფა სოციალური ქსელების 
სფეროში; ელექტრონული კონფერენციების, 
სადისკუსიო ჯგუფების და სადისკუსიო ფო-
რუმების უზრუნველყოფა და მართვა ინტერ-
ნეტის მეშვეობით; მონაცემებისა და ინფორმა-
ციის გადაცემა პეიჯერების საშუალებით; 
ყველა სახის აუდიო, ვიდეო პროგრამების გადა-
ცემა და ტრანსლაცია ტელეფონის, ტელევიზიის 
და გლობალური საკომუნაკციო ქსელის მეშ-
ვეობით, ვიდეო და აუდიო ტელეკონფერენციები 
ინტერნეტის მეშვეობით, ასინქრონული 
გადაცემის რეჟიმით მომსახურება, ციფრული 
ქსელის მომსახურება ინტეგრირებული სერვი-
სებით, ინტერნეტ პროტოკოლის საკომუნიკაციო 
მომსახურება, კერძოდ, ხმოვანი კავშირის მომ-
სახურება ინტერნეტ პროტოკოლის მეშვეობით, 
ინტერნეტ ტელემაუწყებლობის მომსახურება; 
ხმოვანი შეტყობინებების, მონაცემების, გრა-
ფიკების, გამოსახულების, აუდიოს და ვიდეოს 
გადაცემა კავშირგაბმულობის ქსელის, უსადე-
ნო საკომუნიკაციო ქსელების და ინტერნეტის 
მეშვეობით; აუდიოს, ვიდეოს, გამოსახულებე-
ბის, ტექსტების და სხვა მონაცემების გადაცემა 
საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; ხმოვანი 
შეტყობინებების, მონაცემების, გამოსახულებე-
ბის, აუდიოს, ვიდეოს და ინფორმაციის გადაცე-
მა ტელეფონისა და გლობალური საკომუნიკა-
ციო ქსელების მეშვეობით; ხმოვანი კავშირის 
უზრუნველყოფის მომსახურება ინტერნეტის 
პროტოკოლის მეშვეობით; შეტყობინებებისა და 
გამოსახულებების გადაცემა კომპიუტერის მეშ-
ვეობით; ინტერნეტის ქსელისა და ვიდეო 
კონფერენციის მომსახურება; კომპიუტერული 
ქსელის მეშვეობით კონფერენციების მომსახუ-
რება; შეტყობინებების მომენტალური გაცვლის 
მომსახურება; მარტივი შეტყობინებებისა და 
მულტიმედიური შეტყობინებების  გაცვლის მომ-
სახურება კავშირგაბმულობისა და კომპიუტე-
რული ქსელების მეშვეობით; ინფორმაციის 
კომპიუტერით გადაცემა, ინტერნეტის პროტო-
კოლის მეშვეობით ხმოვანი კავშირის მომსა-
ხურება, შეტყობინებების მომსახურება, ვიდეო 
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ზარებისა და ვიდეო კონფერენციების მომსა-
ხურება; პერსონალური კავშირის მომსახურება; 
კერძო სატელეფონო ხაზების მომსახურება; 
უფასო სატელეფონო კავშირის და უფასო 
გამოძახების მარშრუტიზაციის მომსახურება; 
ელექტრონული შეტყობინებების გაცვლის მომ-
სახურება; ფიჭური სატელეფონო კავშირის 
მომსახურება; საკომუნიკაციო ქსელებთან 
მრავალი მომხმარებლის წვდომის უზრუნველ-
ყოფა; სადისკუსიო ფორუმები და შეტყობი-
ნებების ელექტრონული დაფები მომხმარებ-
ლებს შორის შეტყობინებების გადასაცემად, 
რომლებიც უკავშირდება სტუდენტურ ცხოვრე-
ბას, საერთო ინტერესებს, თემატურ განცხა-
დებებს, ვირტუალურ გაერთიანებას, სოციალურ 
ქსელებს, ფოტოების გაცვლასა და ფოტოგრა-
ფიული გამოსახულებების ონლაინ რეჟიმში 
გადაცემას; აუდიო კლიპების, ტექსტების და 
ვიდეო კლიპების გადაცემა ელექტრონულად 
მესამე პირებისთვის; ელექტრონული კავშირი 
სადისკუსიო ფორუმების, სასაუბრო ოთახების 
და ინტერნეტ ფორუმების მეშვეობით; ფორუმები 
და სასაუბრო ოთახები სოციალური ქსელე-
ბისთვის; ციფრული ფაილების გადაცემა; 
გაერთიანების ფორუმების და სასაუბრო ოთა-
ხების უზრუნველყოფა მომხმარებლებისთვის 
ვიდეოების და სხვა მულტიმედიური კონტენტის 
განთავსების, მოძიების, ნახვის, გაზიარების, 
კრიტიკის, შეფასების და კომენტირების მიზნით 
ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების 
საშუალებებით; კავშირგაბმულობა. 
 

41 – მასტერ-კლასების ორგანიზება და ჩატა-
რება; სპორტისა და გართობის სფეროში ინ-
ფორმაციის უზრუნველყოფა; თამაშებით უზ-
რუნველყოფა; გართობის მომსახურება აუდიოს, 
ვიდეოს, გამოსახულებების, ტექსტების და სხვა 
მონაცემების გასავრცელებლად; ინტერნეტისა  
და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების საშუალებით 
საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი და გარ-
თობის მომსახურება, კერძოდ, ვებ გვერდების 
უზრუნველყოფა თემებისა და საკითხების ფარ-
თო სპექტრის აუდიო კლიპებით, ვიდეო კლი-
პებით, მუსიკალური წარმოდგენებით, მუსიკა-
ლური ვიდეოებით, ფილმის ნაწყვეტებით, ფო-
ტოებით, სხვა მულტიმედიური მასალებით და 
მასთან დაკავშირებული ინფორმაციით; საგან-
მანათლებლო -აღმზრდელობითი მომსახურება 
ონლაინ რეჟიმში; საგანმანათლებლო ტექსტე-
ბის პუბლიკაცია; მოთხრობების პუბლიკაცია; 
განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ- 
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანი-
ზება. 
 

42 – სააპლიკაციო მომსახურების პროვაიდერი 
და პროგრამული უზრუნველყოფა [SaaS] მომ-
სახურების სახით, მათ შორის, პროგრამული 

უზრუნველყოფა ელექტრონული კომერციი-
სათვის, მობილური კომერციისათვის და 
ონლაინ შოპინგისათვის; სააპლიკაციო მომსა-
ხურების  პროვაიდერი და პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა [SaaS] მომსახურების სახით, მათ 
შორის, პროგრამული უზრუნველყოფა ელექ-
ტრონული კომერციისათვის, მობილური კომერ-
ციისათვის და ონლაინ შოპინგისათვის, კერძოდ, 
ვირტუალური კლავიატურები, გრაფიკული სიმ-
ბოლოები და მომხმარებლის ინტერფეისები 
შენაძენებზე შეკვეთების დამუშავებაში დასახ-
მარებლად; სააპლიკაციო მომსახურების  პრო-
ვაიდერი და პროგრამული უზრუნველყოფა 
[SaaS] მომსახურების სახით, მათ შორის, პროგ-
რამული უზრუნველყოფა ელექტრონული კო-
მერციისათვის, მობილური კომერციისათვის და 
ონლაინ შოპინგისათვის, კერძოდ, პროგრამული 
უზრუნველყოფა ინტერაქტიული მიმოწერისა და 
შეტყობინებების გადასაცემად, რომლებიც ეხე-
ბა ელექტრონულ კომერციას, მობილურ კომერ-
ციას და ონლაინ შოპინგს; კვლევა და დამუ-
შავება კავშირგაბმულობისა და საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების სფეროში; სამრეწველო ანალი-
ზისა და კვლევის მომსახურება სატელეკომუ-
ნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
სფეროში; კომპიუტერის აღჭურვილობის და 
პროგრამული უზრუნველყოფის დიზაინი, ტექ-
ნიკური მომსახურება და დამუშავება; ელე-
ქტრონულ მონაცემთა შენახვასთან დაკავში-
რებული კომპიუტერული მომსახურება; ინტერ-
ნეტში პლატფორმების უზრუნველყოფა; ციფ-
რული მონაცემების დაშიფვრის მომსახურება; 
ინფორმაციის, შეტყობინებებისა და მონაცემე-
ბის დაშიფვრა, გაშიფვრა და იდენტიფიკაცია; 
კომპიუტერული სათამაშო პროგრამების დამუ-
შავება და სრულყოფა; არა-ჩამოტვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის დროებითი გა-
მოყენების უზრუნველყოფა ატვირთვის, გა-
დაღების, განთავსების, ჩვენების, რედაქტირე-
ბის, თამაშის, უწყვეტ რეჟიმში გადაცემის, 
ნახვის, წინასწარ ნახვის, ეკრანზე გამოტანის, 
მონიშვნის, ბლოგის წარმოების, გაზიარების, 
მართვის, გავრცელების, პუბლიკაციის, აღწარ-
მოების შესაძლებლობით და ელექტრონული 
რესურსების, მულტიმედიური კონტენტის, ვიდე-
ოების, ფილმების, სურათების, გამოსახულებე-
ბის, ტექსტების, ფოტოების, მომხმარებლის 
მიერ ნაწარმოები კონტენტის, აუდიო კონტენტის 
და ინფორმაციის სხვა ხერხებით უზრუნველ-
ყოფა ინტერენტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსე-
ლების მეშვეობით; არა-ჩამოტვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის დროებითი გამოყე-
ნების უზრუნველყოფა ადგილსამყოფელის შე-
სახებ სხვებთან ინფორმაციის გაზიარების შე-
საძლებლობით; არა-ჩამოტვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის დროებითი გამოყენების 
უზრუნველყოფა პერსონალის  თვალყურის დევ-
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ნების მიზნით; ელექტრონული მეხსიერების 
სივრცის გაქირავება ინტერნეტში; არა-ჩამოტ-
ვირთვადი ინტერაქტიული სამუშაო რეჟიმის 
პროგრამული უზრუნველყოფის დროებითი გა-
მოყენების უზრუნველყოფა; ინტერაქტიული 
სამუშაო რეჟიმის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის დამუშავება, სრულყოფა, ტექნიკური 
მომსახურება, შეკეთება და განახლება; კომპიუ-
ტერული სისტემების გაქირავება; კომპიუტე-
რული სერვერების მეხსიერების შემნახველი 
მოწყობილობების გაქირავება; სერვერების მეხ-
სიერების შემნახველი მოწყობილობების გაქი-
რავება საკომუნიკაციო ქსელებში; საკომუნი-
კაციო ქსელების გამოყენებით სააპლიკაციო 
პროგრამული უზრუნველყოფის უზრუნველ-
ყოფა; კომპიუტერული პროგრამების დამუ-
შავება, წარმოება ან ტექნიკური მომსახურება; 
კომპიუტერების გაქირავება; არა-ჩამოტვირთ-
ვადი კომპიუტერული პროგრამების უზრუნველ-
ყოფა; კომპიუტერული მონაცემების ბაზებთან 
წვდომის დროის გაქირავება ელექტრონული 
ვაჭრობისთვის; მონაცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკ-
თა ქსელის ან გამანაწილებელი ქსელის უზრუნ-
ველყოფა ან გაქირავება; კომპიუტერული პრო-
გრამების უზრუნველყოფა ან გაქირავება მონა-
ცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკთა  ქსელისთვის ან 
გამანაწილებელი ქსელისთვის; კომპიუტერებით 
უზრუნველყოფა ან გაქირავება მონაცემთა გა-
დაჯაჭვულ ბლოკთა ქსელისთვის ან გამანაწი-
ლებელი ქსელისთვის; კომპიუტერული პროგრა-
მების დამუშავება, წარმოება ან ტექნიკური მომ-
სახურება მონაცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკთა  
ქსელისთვის ან გამანაწილებელი ქსელისთვის; 
ვირტუალური ვალუტის ან კრიპტოვალუტის 
უზრუნველყოფა მონაცემთა გადაჯაჭვულ ბლო-
კთა ქსელით ან გამანაწილებელი ქსელით ან 
მათი გაქირავება; ვირტუალური ვალუტის ან 
კრიპტოვალუტის მონაცემთა გადაჯაჭვულ 
ბლოკთა ქსელის ან გამანაწილებელი ქსელის 
უზრუნველყოფა კომპიუტერული პროგრამებით 
ან მათი გაქირავება; ვირტუალური ვალუტის ან 
კრიპტოვალუტის მონაცემთა გადაჯაჭვულ 
ბლოკთა ქსელის ან გამანაწილებელი ქსელის 
უზრუნველყოფა კომპიუტერებით ან მათი გაქი-
რავება; კომპიუტერული პროგრამების დამუშა-
ვება, წარმოება ან ტექნიკური მომსახურება ვირ-
ტუალური ვალუტის ან კრიპტოვალუტის მონა-
ცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკთა ქსელის ან გამა-
ნაწილებელი ქსელისათვის; მონაცემთა გადა-
ჯაჭვულ ბლოკთა ქსელის ან გამანაწილებელი 
ქსელის უზრუნველყოფა ან გაქირავება მესამე 
პირთა საქონლისა და მომსახურების გაყიდ-
ვების ხელშესაწყობად გაყიდვების ადმინისტ-
რირებისა და მასტიმულირებელი სქემების წყა-
ლობით, მათ შორის, ბონუსის ქულებით (სავაჭ-
რო კუპონებით); გაყიდვების ადმინისტრირებისა 
და მასტიმულირებელი სქემების წყალობით, მათ 

შორის, ბონუსის ქულებით (სავაჭრო კუპონე-
ბით), მესამე პირთა საქონლისა და მომსახუ-
რების გაყიდვების ხელშესაწყობად გათვალის-
წინებული მონაცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკთა 
ქსელის ან გამანაწილებელი ქსელის უზრუნ-
ველყოფა კომპიუტერული პროგრამებით ან მათი 
გაქირავება; გაყიდვების ადმინისტრირებისა და 
მასტიმულირებელი სქემების წყალობით, მათ 
შორის, ბონუსის ქულებით (სავაჭრო კუპონე-
ბით), მესამე პირთა საქონლისა და მომსა-
ხურების გაყიდვების ხელშესაწყობად გათვალი-
სწინებული მონაცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკთა 
ქსელის ან გამანაწილებელი ქსელის უზრუნ-
ველყოფა კომპიუტერებით ან მათი გაქირავება; 
კომპიუტერული პროგრამების დამუშავება, 
წარმოება ან ტექნიკური მომსახურება მონაცემ-
თა გადაჯაჭვულ ბლოკთა ქსელისთვის ან გამა-
ნაწილებელი ქსელისთვის, რომელიც გათვა-
ლისწინებულია მესამე პირთა საქონლისა და 
მომსახურების გაყიდვების ხელშესაწყობად გა-
ყიდვების ადმინისტრირებისა და მასტიმუ-
ლირებელი სქემების წყალობით, მათ შორის, 
ბონუსის ქულებით (სავაჭრო კუპონებით); სამე-
ცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და 
მათთან დაკავშირებული კვლევები და დამუშა-
ვება; სამრეწველო ანალიზი და კვლევების მომ-
სახურება; კომპიუტერების ტექნიკური და პროგ-
რამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრუ-
ლყოფა. 
 

45 – სოციალური ქსელით მომსახურება; ინტე-
რაქტიული ვებ გვერდების უზრუნველყოფა 
პირებისთვის, სხვა პირების ადგილსამყოფელის 
დასადგენად, მათი დაცვის, უსაფრთხოებისა ან 
სოციალური ქსელების მიზნით გლობალური 
პოზიციონირების სისტემის გამოყენებით; იური-
დიული მომსახურება; უსაფრთხოების მომ-
სახურება საკუთრების და ინდივიდუალურ 
პირთა ფიზიკური დაცვისათვის; ინდივიდუა-
ლურ პირთა მოთხოვნილებების დასაკმაყო-
ფილებლად სხვა პირთა მიერ გაწეული პერ-
სონალური და სოციალური მომსახურება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100795 A 
(210) AM 100795 
(220) 2018 12 14 
(731) რაკუტენ ინკ. 

1-14-1 ტამაგავა, სეტაგაია-კუ, ტოკიო,  
158-0094, იაპონია 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.03.01; 26.03.24; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17 
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(511)  
9 – კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყო-
ფის აპლიკაცია, ჩატვირთვადი; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩატვირთვადი; 
სათამაშო პროგრამები მობილური ტელეფონე-
ბისთვის; შიფრირების პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფა ონლა-
ინ რეჟიმში შეტყობინებების გასაგზავნად; პი-
რადი კონფიდენციალურობის დაცვის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული პროგ-
რამული უზრუნველყოფა ელექტრონული კომე-
რციის და მობილური კომერციისთვის, რომე-
ლიც მომხმარებლებს ელექტრონულად საქმიანი 
ოპერაციების განხორციელების საშუალებას 
აძლევს, გლობალური კომპიუტერული ქსელის 
მეშვეობით; კომპიუტერული აპლიკაციის პროგ-
რამული უზრუნველყოფა მობილური ტელეფო-
ნებისთვის, პლანშეტებისთვის და ჯიბის კომპი-
უტერებისთვის, კერძოდ, პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული კომერციისთვის, მო-
ბილური კომერციისთვის და ონლაინ ვაჭრობი-
სათვის; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული კომერციისთვის, მო-
ბილური კომერციისთვის და ონლაინ ვაჭრობი-
სათვის, კერძოდ, პროგრამული უზრუნველყოფა 
ინტერაქტიული მიმოწერისათვის, რომელიც 
უკავშირდება ელექტრონულ კომერციას, მობი-
ლურ კომერციას და ონლაინ ვაჭრობას; კომ-
პიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა 
ელექტრონული კომერციისთვის, მობილური 
კომერციისთვის და ონლაინ ვაჭრობისათვის, 
კერძოდ, ვირტუალური კლავიატურები, გრაფი-
კული სიმბოლოები და მომხმარებელთა ინტერ-
ფეისები სავაჭრო გარიგებებზე დახმარების გა-
წევისათვის; ელექტრონული პუბლიკაციები; 
მობილური ტელეფონები; ფოტოაპარატები, კა-
მერები; ტელევიზორები; მიკროფონები; გარნი-
ტურები; კავშირის და კოპირების საშუალებები 
კომპიუტერული მოწყობილობებისა და აღჭურ-
ვილობებისთვის, დინამიკებისთვის და შემად-
გენელი დეტალებისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორ-
მაციის გაცვლისათვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ნავიგაციისთვის; GPS პროგრამული 
უზრუნველყოფა; კარტოგრაფიული პროგრამე-
ბი; ქსელური პროგრამული უზრუნველყოფა; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის 
აპლიკაცია; ჩატვირთვადი გრაფიკა მობილური 
ტელეფონებისთვის; ჩატვირთვადი ემოტიკონები 
მობილური ტელეფონებისთვის; თამაშების 
პროგრამული უზრუნველყოფა; სხეულზე სატა-
რებელი კავშირგაბმულობის მოწყობილობები; 
სხეულზე სატარებელი საკომუნიკაციო მოწყო-
ბილობები მაჯის საათების ფორმით; ჩატვირ-
თვადი მობილური აპლიკაციები სხეულზე სა-
ტარებელ კომპიუტერულ მოწყობილობებში გა-
მოსაყენებლად; პროგრამული უზრუნველყოფა 

ფაილების გაზიარებისთვის; ინტერაქტიული 
პროგრამული უზრუნველყოფა გართობისათვის; 
ინტერაქტიული პროგრამული უზრუნველყოფა; 
ინტერაქტიული პროგრამული უზრუნველყოფა 
კომპიუტერებისათვის, რომელიც იძლევა ინფო-
რმაციის გაზიარების საშულებას; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც იძლე-
ვა ატვირთვის, განთავსების, ჩვენების, ამსახ-
ველ, მონიშვნის, ბლოგის წარმოების, გაზია-
რების ან ელექტრონული რესურსების ან ინფო-
რმაციის სხვაგვარი გზით უზრუნველყოფის 
საშუალებას ინტერნეტის ან სხვა კავშირგაბ-
მულობის ქსელის მეშვეობით; ჩატვირთვადი 
პუბლიკაციები; ინტეგრალურ სქემიან ბარათებ-
ზე ჩამწერი და წამკითხავი მოწყობილობები; 
აპლიკაციური პროგრამული უზრუნველყოფა; 
ჩატვირთვადი გამოსახულებები და ვიდეო ფაი-
ლები; ელექტრონული გადახდის ტერმინალები; 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა 
საკრედიტო ბარათებზე და ელექტრონულ ფულ-
ზე ინფორმაციის შესაგროვებლად და საკრედი-
ტო ბარათებით და ელექტრონული ფულით გა-
დახდის შესასრულებლად; მაგნიტური ამომკით-
ხავი მოწყობილობები საკრედიტო ბარათები-
სათვის; ჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგრა-
მები; კავშირგაბმულობის ელექტრული აპარა-
ტები და ხელსაწყოები; ელექტრონული აპარა-
ტები და ხელსაწყოები, და მათი ნაწილები და 
დეტალები; პლანშეტები, და მათი ნაწილები და 
დეტალები; კომპიუტერული პროგრამები პლან-
შეტებისთვის; ინფორმაციის მატარებლებზე ჩა-
წერილი კომპიუტერული პროგრამები პლანშე-
ტებისთვის; პერსონალური ციფრული დამხმა-
რეები; კომპიუტერული პროგრამები პერსონა-
ლური ციფრული დამხმარეებისთვის; კომპიუ-
ტერული პროგრამები პორტატული ტელეფონე-
ბისთვის, მათ შორის, სმარტფონებისთვის; პორ-
ტატული ტელეფონები, მათ შორის, სმარტფო-
ნები; ნაწილები და დეტალები პორტატული 
ტელეფონებისთვის, მათ შორის, სმარტფონების-
თვის; ინფორმაციის მატარებლებზე ჩაწერილი 
კომპიუტერული პროგრამები პორტატული ტე-
ლეფონებისთვის, მათ შორის, სმარტფონებისთ-
ვის; ბანკომატები [ATM]; ბარათები ინტეგრა-
ლური სქემებით; სმარტ-საათები; სმარტფონები; 
სალარო აპარატები და მათი კომპიუტერული 
პროგრამები; ელექტრონული სმარტ- ბარათები 
კოდით; ცარიელი მაგნიტური ბარათები; წინას-
წარ ჩაწერილი მაგნიტური ლენტები, ბარათები 
ინტეგრალური სქემებით, მაგნიტური დისკები, 
ოპტიკური დისკები, ოპტიკური მაგნიტური დის-
კები და სხვა ვიდეო დისკები და ვიდეო ლენტები; 
პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაციები 
ელექტრონული ფულით, შტრიხკოდებისა და 
QR-კოდების წამკითხველებთან ერთად გამო-
ყენებადი საკრედიტო ან სადებეტო ბარათებით 
გადახდებისა ან ანგარიშსწორების განსახორ-
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ციელებლად; ჩატვირთვადი კომპიუტერული 
პროგრამები ინტეგრალურ სქემიან ბარათებზე 
ჩამწერი და წამკითხავი მოწყობილობებისათ-
ვის; ტერმინალები ელექტრონული ფულით 
გადახდისა და ანგარიშსწორებისათვის; ჩატვირ-
თვადი კომპიუტერული პროგრამები ელექტრო-
ნული ფულით გადახდისა და ანგარიშსწორები-
სათვის არსებული ტერმინალების მართვისთ-
ვის; ჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგრამები 
ელექტრონული ფულით გადახდისა და ანგა-
რიშსწორებისათვის; ჩატვირთვადი კომპიუტე-
რული პროგრამები ინტეგრალურ სქემიანი ბა-
რათების შესავსებად; მოწყობილობა ინტეგრა-
ლურ სქემიანი ბარათების შესავსებად; ჩატვირ-
თვადი კომპიუტერული პროგრამები ახლო რა-
დიუსის უკონტაქტო კავშირის (NFC) მაღალტექ-
ნოლოგიური ამომკითხველებისთვის; ახლო რა-
დიუსის უკონტაქტო კავშირის (NFC) მაღალ-
ტექნოლოგიური ამომკითხველები; ჩატვირთვა-
დი კომპიუტერული პროგრამები სხეულზე 
სატარებელი კომპიუტერებისთვის; ჩატვირთვა-
დი კომპიუტერული პროგრამები სავაჭრო აპა-
რატებისთვის; სავაჭრო აპარატები; პრინტერები 
ქვითრებისთვის; ჩატვირთვადი კომპიუტერული 
პროგრამები ვირტუალური ვალუტის, კრიპტოვა-
ლუტის ან ფასიანი ქაღალდების მართვისთვის 
და ოპერირებისთვის; კომპიუტერული პროგრა-
მები მონაცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკთა  ქსელე-
ბის ან გამანაწილებელი ქსელების უზრუნველ-
საყოფად; ჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგ-
რამები ვირტუალური ვალუტის ან კრიპტოვა-
ლუტისათვის განკუთვნილ მონაცემთა გადაჯა-
ჭვულ ბლოკთა ქსელების ან გამანაწილებელი 
ქსელების უზრუნველსაყოფად; ჩატვირთვადი 
კომპიუტერული პროგრამები მონაცემთა გადა-
ჯაჭვულ ბლოკთა ქსელებისთვის ან გამანაწი-
ლებელი ქსელებისთვის მესამე პირთათვის სა-
ქონლისა და მომსახურების გაყიდვების ხელ-
შესაწყობად გაყიდვების ადმინისტრირებისა და 
მასტიმულირებელი სქემების წყალობით, მათ 
შორის ბონუსის ქულებით; სამეცნიერო, საზ-
ღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემა-
ტოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, 
სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამა-
შველო და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუ-
მენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწი-
ლების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგული-
რების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუ-
მენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, 
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის 
ჩამწერი დისკები; კომპაქტდისკები, DVD და სხვა 
ციფრული ჩამწერი საშუალებები; მექანიზმები 
აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალა-
როს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორ-
მაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომპი-

უტერები; კომპიუტერული პროგრამები; ცეცხლ-
მაქრები. 
 

35 – სარეკლამო მომსახურება; საქონლისა და 
მომსახურების სარეკლამო სივრცის უზრუნ-
ველყოფა; მესამე პირთათვის საქონლისა და 
მომსახურების გაყიდვებში ხელშეწყობა და 
მარკეტინგი სარეკლამო მასალის, კუპონების, 
და ფასდაკლებების შემოთავაზებების მიწო-
დებით მობილური აპლიკაციური პროგრამული 
უზრუნველყოფის მეშვეობით; Pay per click რეკ-
ლამა; საცალო ან საბითუმო ვაჭრობის მომ-
სახურება მუსიკის, ვიდეოს და გამოსახულების 
ონლაინ რეჟიმში უზრუნველსაყოფად; კუპონე-
ბის უზრუნველყოფა, ფასდაკლების ბარათის 
გამოშვება და ინფორმაციის უზრუნველყოფა; 
საქონლისა და მომსახურების რეკლამირება, 
მესამე პირთათვის, გაყიდვების მართვის და წა-
მახალისებელი და მასტიმულირებელი პროგრა-
მების მეშვეობით, მათ შორის, სავაჭრო კუპო-
ნებით; ინტერნეტ აუქციონები; აუქციონების 
ორგანიზაცია; ინფორმაციის უზრუნველყოფა 
გაზეთების სტატიებით; კონსულტაციები საქ-
მიან სფეროში და საკონსულტაციო მომსახუ-
რება; მარკეტინგული სარეკლამო ღონისძიებე-
ბის ორგანიზება მესამე პირთათვის; გამოფე-
ნების ან ბაზრობების ორგანიზება კომერციული 
ან სარეკლამო მიზნით; ონლაინ რეჟიმში სარეკ-
ლამო გიდის უზრუნველყოფა ძიების შესაძლებ-
ლობით, რომელიც ასახავს მომწოდებლების 
საქონელსა და მომსახურებას მიწოდებულს 
ინტერნეტის მეშვეობით; ონლაინ სავაჭრო მომ-
სახურება საქონლისა და მომსახურების გაყიდ-
ვების ხელშეწყობისთვის მესამე პირების მიერ 
კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; სარეკლამო 
მომსახურება ელექტრონული კომერციის ხელ-
შეწყობისთვის; ონლაინ რეჟიმში ფასების შედა-
რების მომსახურება; რჩევები და ინფორმაცია 
მომხმარებელთა მომსახურების და პროდუქციის 
მართვის და ფასების შესახებ ინტერნეტ საი-
ტებზე შესყიდვებთან დაკავშირებით, რომელიც 
ხორციელდება ინტერნეტის მეშვეობით; გაყიდ-
ვების ხელშეწყობა, მათ შორის მესამე პირთათ-
ვის; მომხმარებელთა ლოიალურობის მომსა-
ხურება და მომხმარებელთა კლუბის მომსახუ-
რება კომერციული, მასტიმულირებელი და სა-
რეკლამო მიზნებისთვის; ლოიალურობის პროგ-
რამების მომსახურება; ერთგული მომხმარებ-
ლის ბარათების მომსახურება; მესამე პირთა 
საქონლისა და მომსახურების გაყიდვებში ხელ-
შეწყობა სპონსორებთან შეთანხმების მიღწევის 
გზით მათი საქონლისა და მომსახურების წამა-
ხალისებელ პროგრამებში ჩასართავად; მესამე 
პირთათვის საქონლისა და მომსახურების გაყი-
დვებში ხელშეწყობა ფასდაკლების ბარათების 
გავრცელების გზით, საკრედიტო ბარათის გამო-
ყენებისთვის სავაჭრო წერტილებისთვის ქულე-
ბის მინიჭების მეშვეობით და ლოიალურობის 
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ხელშეწყობისა და სტიმულირებისთვის ბარათე-
ბის და სასაჩუქრე ბარათების გამოშვების 
მეშვეობით, ონლაინ რეჟიმში; მომხმარებელთა 
ლოიალურობის, წახალისების და/ან სტიმული-
რების პროგრამების მართვა, ორგანიზება, 
მომსახურება და ზედამხედველობა; მომხმარე-
ბელთა ლოიალურობის,  წახალისების, დაახ-
ლოებისა და სტიმულირების პროგრამების გან-
ხორციელება კომერციული ხელშეწყობისა და 
სარეკლამო მიზნებისთვის; საგადასახადო და 
საკრედიტო ბარათების ანგარიშების გამო-
ყენების ხელშეწყობა მესამე პირთათვის წამახა-
ლისებელი პროგრამების მართვის მეშვეობით; 
ფასდაკლების კუპონების ქულების გამოშვება, 
შენახვა და ანგარიშსწორება, ელექტრონული 
ქულების ჩათვლით, საქონლისა და მომსახუ-
რების გაყიდვების ხელშეწყობისათვის; კუპო-
ნების ქულების გამოშვება, შენახვა და ანგარიშ-
სწორება  საქონლისა და მომსახურებაზე გაც-
ვლასა და ფასდაკლებაზე, რომელიც უზრუნ-
ველყოფილია შესყიდული ოდენობის პროპორ-
ციულად; ხელშეწყობის მომსახურება, კერძოდ 
მაღაზიების ფილიალების და წარმომადგენლო-
ბების მომხმარებელთა ლოიალურობის პრო-
გრამაში ჩართვისა და წამახალისებელი ბარა-
თების ორგანიზება  და ასევე მათი ადმინისტ-
რირება; ლოიალურობის სტიმულირების და 
წამახალისებელი ბარათების გამოშვება და 
ანგარიშსწორება; ლოიალურობის სტიმულირე-
ბის და წამახალისებელი ბარათების ორგანიზე-
ბა და მართვა; სავაჭრო კუპონების გამოშვება; 
ინფორმაციის უზრუნველყოფა კომერციულ გა-
ყიდვებთან დაკავშირებით; რჩევების და ინ-
ფორმაციის უზრუნველყოფა ზემოაღნიშნულ 
მომსახურებებთან დაკავშირებით; რეკლამა; 
მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება 
საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური. 
 

36 – ფინანსური და ფულად-საკრედიტო მომსა-
ხურება; ფინანსური გადარიცხვების და ოპერა-
ციების მომსახურება, და გადახდის მომსა-
ხურება; ლოიალურობის პროგრამით გადახდის 
დამუშავების მომსახურება; ფულადი გადარიც-
ხვები და სახსრების გადარიცხვა ინტერნეტის 
მეშვეობით; სააგენტოების მომსახურება გაზის, 
ელექტროენერგიის, სატელეფონო ან სხვა კო-
მუნალური გადახდების მოსაკრებად და ინფორ-
მაციის უზრუნველყოფა აღნიშნულთან დაკავ-
შირებით; სასაჩუქრე ბარათების გამოშვება; 
დანაზოგის გადახდა და დარჩენილი ბალანსის 
მოთხოვნა საგადასახადო ბარათების მეშვეო-
ბით; საგადასახადო ბარათების გამოშვების 
მომსახურება; საგადასახადო ბარათების გამო-
შვების სააგენტოები; საკრედიტო ბარათებით, 
სადებეტო ბარათებით, ან სამგზავრო ჩეკებით 
გადახდების მომსახურება; საგადასახადო ბა-
რათების და სადებეტო ბარათების გამოშვება; 
საგადასახადო ბარათების და სადებეტო ბარა-

თების მომსახურება; მომხმარებელთა მოზიდვა 
ან მართვა, კომპანიების დავალებით, რომლებიც 
გასცემენ საკრედიტო და სადებეტო ბარათებს; 
ინფორმაციის უზრუნველყოფა საკრედიტო და 
სადებეტო ბარათებით ოპერაციების დეტალებ-
თან დაკავშირებით; საკრედიტო ან სადებეტო 
ბარათების გამოყენებით შეძენილი საქონლის 
სადაზღვევო მომსახურება; საკრედიტო ბარათე-
ბით ან სადებეტო ბარათებით განხორციელე-
ბული გადახდების დამუშავებასთან დაკავში-
რებული სააგენტოების მომსახურება; საკრედი-
ტო გარანტია საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის 
გამოყენების შემთხვევებზე; საკრედიტო ან სა-
დებეტო ბარათების მომხმარებლების დაფინან-
სება; ინფორმაციის უზრუნველყოფა საკრედი-
ტო ბარათების გამოშვებაზე ან გარიგების  დე-
ტალებზე; საკრედიტო ბარათების გამოყენებით 
შეძენილ საქონლის შეკეთების ხარჯების კომ-
პენსაცია; საკრედიტო ბარათების მფლობე-
ლების მიერ საკრედიტო ბარათების გამოყე-
ნების შემთხვევების კრედიტუნარიანობის კვლე-
ვა; სააგენტოების მომსახურება საკრედიტო 
ბარათების მფლობელებთან კონტრაქტის დადე-
ბაზე და ინფორმაციის უზრუნველყოფა აღნიშ-
ნულთან დაკავშირებით; ინფორმაციის უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული ფულით ტრანზაქ-
ციების დეტალებთან დაკავშირებით; საკრე-
დიტო ბარათებით განხორციელებული გადახ-
დების დამუშავება საკრედიტო ბარათების ან 
ელექტრონული ფულის მომხმარებლებისთვის, 
და ინფორმაციის უზრუნველყოფა აღნიშნულ-
თან დაკავშირებით; მომხმარებელთა და მომხ-
მარებელ მაღაზიათა მოზიდვა და მართვა  საკ-
რედიტო ბარათების კომპანიის დავალებით; 
საგადასახადო ბარათებით გადახდების დამუშა-
ვება; ინფორმაციის უზრუნველყოფა საკრედიტო 
ბარათების გარიგებებთან დაკავშირებით; სახს-
რების გადარიცხვა კომპიუტერების მეშვეობით; 
კომერციული ოპერაციების გადახდების დამუ-
შავება კომპიუტერული საკომუნიკაციო სისტე-
მების გამოყენებით; სააგენტოების მომსახურება 
კომერციული ოპერაციების გადახდების დამუ-
შავებაზე კომპიუტერული საკომუნიკაციო სის-
ტემების გამოყენებით; ფაქტორინგი; წინასწარ 
გადახდილი ბარათების გამოშვების მომსახუ-
რება; გადახდების საანგარიშსწორებო მანქა-
ნების გაქირავება საკრედიტო/სადებეტო ბარა-
თებისთვის, ბარათის ამომკითხველი ან ბარათის 
ენკოდერი მოწყობილობებისათვის; უცხოური 
სავალუტო ოპერაციები; გარიგებების დადება 
უცხოურ საბაზრო კონტრაქტებით ფასიან ქა-
ღალდებზე; ნდობით აღჭურვილი აგენტების 
საბროკერო სააგენტოები საკომისიო საფუძველ-
ზე გარიგებების დადებით ფასიანი ქაღალდების 
უცხოურ ბაზრებზე და ფასიანი ქაღალდების 
ინდექსების კონტრაქტებზე; ბროკერობა განვა-
დებით შესყიდვაზე; ინფორმაციის უზრუნველ-
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ყოფა საფონდო ბირჟაზე; საფირმო კრედიტის 
ფინანსური შეფასება; მინდობილობით მართვის 
მომსახურება ფულთან, ფასიან ქაღალდებთან, 
ფულად-საკრედიტო მოთხოვნებთან, პირადი 
ქონების, მიწის, უფლებები მიწის  უძრავ ქონება-
ზე, უფლებები მიწის ზედაპირზე და ქირავ-
ნობაზე; ფულად-საკრედიტო მოთხოვნების 
შეძენა და გადაცემა; საკრედიტო სააგენტოები; 
ფინანსური ინფორმაციის უზრუნველყოფა; მინ-
დობილობით მართვის მომსახურება სასწრაფო  
გარიგებებზე ფინანსური ინსტრუმენტებით; შე-
ნობების მართვა; სააგენტოების მომსახურება 
შენობების გაქირავებაზე და ლიზინგზე; შენო-
ბების გაქირავება და ლიზინგი; შენობების 
შეძენა და გაყიდვა; სააგენტოების მომსახურება 
შენობების შეძენასა და გაყიდვაზე; უძრავი 
ქონების შეფასება; ინფორმაციის უზრუნველ-
ყოფა შენობებზე ან მიწაზე [უძრავ ქონებასთან 
დაკავშირებული ოპერაციები]; ბანკომატების ან 
ავტომატური სალაროების გაქირავება; სააგენ-
ტოები ფულადი ხარჯების ბალანსის ან ხარ-
ჯების ანგარიშის ბალანსის დასადგენად; სა-
აგენტოები ნაღდი ფულით ავტომატური გადახ-
დის ან გადარიცხვის შესრულებისთვის; კერძო 
ფინანსური სახსრების კრედიტუნარიანობის 
შეფასება; პირადი პასუხისმგებლობის დაზღვე-
ვა; სააგენტოები საშუამავლო ხელმოწერის ორ-
განიზებაზე; დავალიანების ამოღების სააგენ-
ტოების მომსახურება; პასუხისმგებლობის 
გარანტია და თამასუქების მიღება; ქაღალდის 
ფულის ან მონეტების დათვლის ან დამუშავების 
მანქანების გაქირავება; სესხები [დაფინანსება] 
და თამასუქის განაღდება; საქველმოქმედო 
სახსრების შეგროვება; კლირინგი, ფინანსური; 
საკონსულტაციო და საბროკერო მომსახურება 
უბედური შემთხვევებისაგან დასაზღვევად; დაზ-
ღვევა უბედური შემთხვევებისაგან; საბანკო 
ანგარიშის მართვა ელექტრონული კომერციი-
სათვის საქონლის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციების 
დასამუშავებლად; სააგენტოები გადახდების 
მოსაკრებად, რომლებიც ეხება საქონლის გაყი-
დვას ან მომსახურების შეთავაზებას; სააგენტო-
ები სწრაფი სასაქონლო გარიგებების დადე-
ბისთვის; საბროკერო მომსახურება განვადებით 
შესყიდვაზე; წერილობით კრედიტთან დაკავში-
რებული მომსახურება; ფულადი გადარიცხვები 
და საფონდო სახსრების გადარიცხვები და ინ-
ფორმაციის უზრუნველყოფა აღნიშნულთან და-
კავშირებით; ინფორმაციის უზრუნველყოფა 
საბანკო ანგარიშზე კონკრეტულად შენატანის 
გადასარიცხად; საბანკო ანგარიშის ხელშეწ-
ყობა კონკრეტულად შენატანის გადასარიცხად; 
ფულადი გადარიცხვა და საფონდო სახსრების 
გადარიცხვა საბანკო ანგარიშით კონკრეტული 
შენატანის გადასარიცხად; სიცოცხლის დაზღ-
ვევა; სიცოცხლის დაზღვევის საბროკერო 
მომსახურება; ფასიანი ქაღალდების გამოშვება 

და ინფორმაციის უზრუნველყოფა აღნიშნულ-
თან დაკავშირებით; საავანსო ელექტრონული 
ფულის გამოშვება; პრეტენზიების დარეგული-
რება დაზღვევასთან დაკავშირებით, სიცოცხ-
ლის დაზღვევის გარდა; დაზღვევა, სიცოცხლის 
დაზღვევის გარდა; სააგენტოები დაზღვევასთან 
დაკავშირებით, სიცოცხლის დაზღვევის გარდა; 
სესხის გაცემა გირაოთი; ელექტრონული ფუ-
ლის გამოშვების მომსახურება; ფინანსური 
ფულადი სახსრების შეგროვება ელექტრონული 
ფულის კრედიტის გამცემის დავალებით; ინ-
ფორმაციის უზრუნველყოფა ელექტრონული 
ფულის ოპერაციებთან დაკავშირებით; სააგენ-
ტოების მომსახურება ელექტრონული ფულით 
გადახდების დამუშავებასთან დაკავშირებით; 
სააგენტოების მომსახურება ელექტრონული 
ფულის მომხმარებლის ელექტრონული ფულის 
ბარათზე ელექტრონული ფულის დეპონირები-
სათვის; სააგენტოების მომსახურება ელექტრო-
ნული ფულის მომხმარებლის მედიის შემცველ 
ინტეგრალურ სქემიან ბარათებზე ან მობილურ 
ტელეფონებზე ელექტრონული ფულის დეპონი-
რებისათვის; სააგენტოების მომსახურება გადა-
ხდების მოსაკრებად საქონლისათვის თანხების 
პირდაპირი ჩამოწერის გზით ფინანსური დაწე-
სებულების ანგარიშიდან კომპიუტერული ტერ-
მინალების მეშვეობით; ელექტრონული წინასწა-
რი გადახდის ბარათების გამოშვება კომპიუტე-
რული ტერმინალის გამოყენებით; წინასწარი 
გადახდის ელექტრონული ბარათების გამოშვე-
ბა; ელექტრონული ვაჭრობის გადახდების წარ-
მოება და მართვა; ელექტრონული ფულის გადა-
რიცხვების მომსახურება; სააგენტოების მომსა-
ხურება საბანკო ამონაწერის მოთხოვნაზე ტე-
ლეფონით, ფაქსით, ან ინტერნეტით; მიწის 
მართვა; სააგენტოების მომსახურება მიწის 
ლიზინგზე და გაქირავებაზე; მიწის ლიზინგი; 
მიწის შეძენა და გაყიდვა; სააგენტოების 
მომსახურება მიწის შეძენაზე და გაყიდვაზე; 
გადახდები ეროვნულ ვალუტაში; წინასწარი 
გადახდის ბარათების გამოშვება დეპონირების 
შესაძლებლობით; განვადებით ყიდვა-გაყიდვის 
დაფინანსება; დაზღვევასთან დაკავშირებული 
კონსულტაციები; დაზღვევა; დაზღვევის საბრო-
კერო მომსახურება; ინფორმაციის უზრუნველ-
ყოფა დაზღვევასთან დაკავშირებით; დაზღვევის 
პრემიუმ ოდენობის გამოთვლა; ფასიანი 
ნივთების შენახვა სეიფში, მათ შორის ფასიანი 
ქაღალდების და კეთილშობილი ლითონების 
[სეიფში შენახვა]; გარიგებები ოფციონებით 
ფასიან ქაღალდებზე და საზღვარგარეთულ სა-
ბაზრო კონტაქტებზე; ფასიანი ქაღალდების 
ანდერრაიტინგი; ფასიანი ქაღალდების  დაკრე-
დიტება; ფასიანი ქაღალდების შემოთავაზება; 
საბროკერო მომსახურება, რომლიც ეხება ფა-
სიანი ქაღალდების შემოთავაზებას ან საბრო-
კერო სესხის უზრუნველყოფის შეცვლას; 
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გარიგებები ფასიან ქაღალდებზე, ფასიანი 
ქაღალდების ინდექსების ფიუჩერსებზე, ფასიანი 
ქაღალდების ოფციონებზე, და ფასიანი ქაღალ-
დების უცხოურ საბაზრო კონტრაქტებზე უსაფ-
რთხოების ფიუჩერსებით; სააგენტოები ფასიანი 
ქაღალდების, ფასიანი ქაღალდების ინდექსზე 
ფიუჩერსების, ფასიან ქაღალდებზე ოფციო-
ნების და უცხოური ბაზრის ფასიან ქაღალდებ-
ზე ფიუჩერსების საბროკერო საქმიანობისთვის; 
საბროკერო სააგენტოები ეროვნულ ბაზარზე 
არსებული ფასიანი ქაღალდების, ფასიანი 
ქაღალდების ინდექსზე ფიუჩერსების და ფასიან 
ქაღალდებზე ოფციონების, უფლებამოსილი 
აგენტების მიერ კომისიის საფუძველზე დადებუ-
ლი გარიგებით; გარიგება ფასიანი ქაღალდების 
ინდექსებზე ფიუჩერსებით; საბროკერო სააგენ-
ტოები ფასიანი ქაღალდების შესახებ ფორვარ-
დული ხელშეკრულების, ფასიანი ქაღალდების 
ინდექსზე ფიუჩერსების შესახებ ფორვარდული 
ხელშეკრულების, ფასიან ქაღალდებზე ოფციო-
ნების შესახებ ფორვარდული ხელშეკრულების, 
ნაღდი და ფორვარდული გარიგებები ფასიანი 
ქაღალდების ინდექსებზე ფიუჩერსებით; საბრო-
კერო საქმიანობა ფასიანი ქაღალდების ლიკვი-
დაციისთვის; დეპოზიტების მიღება [მათ შორის, 
ობლიგაციების შემცვლელის გამოშვება] და 
ნაწილობრივი დეპოზიტების მიღება ფიქსი-
რებული ინტერვალებით; ინფორმაციის მიწოდე-
ბა საბანკო ანგარიშთან დაკავშირებული ოპე-
რაციის შესახებ; სააგენტოები სამგზავრო ჩეკე-
ბის გამოსაშვებად; ფულის გადაცვლა; ტაქსის 
ბილეთების გამოშვება და მათზე გადახდების 
წარმოება; საკრედიტო გარანტია მათთვის, ვინც 
ახორციელებს გაყიდვებს  განვადებით; საკრე-
დიტო სააგენტოების მომსახურება; სამგზავრო 
ჩეკების გამოშვება; სამგზავრო ჩეკების გამოშ-
ვება და მათი შეძენა; ფულადი გზავნილები 
უცხოეთში მოგზაურებისთვის; ინტეგრალურ 
სქემიანი საკრედიტო ბარათების გამოშვების 
მომსახურება; ელექტრონული გადახდების ელე-
ქტრონული დამუშავება გლობალური კომპიუ-
ტერული ქსელის მეშვეობით და მათთან დაკავ-
შირებული რჩევების, კონსულტაციის და ინფო-
რმაციის მიწოდება; იდენტიფიკაცია და ელექ-
ტრონული გადახდა, რომელიც დაკავშირებუ-
ლია ონლაინ გვერდის გამოყენებით ელექტ-
რონულ საბანკო ოპერაციასთან, მასთან დაკავ-
შირებული რჩევების, კონსულტაციის და ინ-
ფორმაციის მიწოდება; ფასიანი ქაღალდების 
გამოშვება, მართვა ან გარიგება, ფასიანი ქა-
ღალდების გამოშვებასთან, მართვასთან ან 
გარიგებასთან დაკავშირებული რჩევები, კონ-
სულტაციები და საინფორმაციო მომსახურება; 
ელექტრონული გადახდების დამუშავების მომ-
სახურება; ფულადი გზავნილების მომსახურება; 
გადასახადების აკრეფა საქონლის გაგზავ-
ნისთვის; გადახდების დამუშავების მომსახუ-

რება ელექტრონული ფულის, საკრედიტო ბა-
რათების ან სადებეტო ბარათების მომხმარებ-
ლების ბიომეტრიული იდენტიფიკაციის მეშვეო-
ბით, როგორიცაა ინდივიდუალური სერტიფი-
კაცია თვალის გუგით ან ინდივიდუალური სერ-
ტიფიკაცია სახით; გადახდების დამუშავების 
მომსახურება ელექტრონული ფულის, საკრე-
დიტო ბარათების ან სადებეტო ბარათების 
მომხმარებლებისთვის შტრიხკოდის წამკითხა-
ვის ან ორგანზომილებიანი მატრიცული შტრიხ-
კოდის წამკითხავის გამოყენებით; გადახდების 
დამუშავების მომსახურება ელექტრონული 
ფულის, საკრედიტო ბარათების ან სადებეტო 
ბარათების მომხმარებლებისთვის მოკლე რადი-
უსზე მოქმედი კავშირის გამოყენებით; წინასწარ 
გადახდილი ელექტრონული ვირტუალური 
ვალუტის გამოშვება; ვირტუალური ვალუტის, 
კრიპტოვალუტის ან ფასიანი ქაღალდების გა-
მოშვება, მართვა ან გარიგება; ვირტუალური 
ვალუტის, კრიპტოვალუტის ან ფასიანი ქაღალ-
დების გამოშვებასთან,  მართვასთან ან გარი-
გებასთან დაკავშირებული რჩევები, კონსულ-
ტაციები და საინფორმაციო მომსახურება; 
ვირტუალური ვალუტისა ან კრიპტოვალუტის-
თვის განკუთვნილი საქონლით ვაჭრობისა და 
მომსახურების ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი 
გამნაღდებელი და გადამცვლელი პუნქტები; 
სააგენტოებისა და საბროკერო მომსახურება 
ვირტუალური ვალუტისა ან კრიპტოვალუტის-
თვის განკუთვნილი საქონლით ვაჭრობასა და 
მომსახურების ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი 
გამნაღდებელი და გადამცვლელი პუნქტებისთ-
ვის; ვირტუალურ ვალუტასთან ან კრიპტო-
ვალუტასთან დაკავშირებული გარიგებები; 
დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული საქმი-
ანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები. 
 

38 – დაშიფრული შეტყობინების გადაცემა; შეტ-
ყობინებების გაცვლის მომსახურება ონლაინ 
რეჟიმში; უსადენო ციფრული შეტყობინებების  
გაცვლის მომსახურება; კავშირი ინტერნეტის 
საშუალებით და ერთრანგიანი კავშირი, მონა-
ცემებისა და დოკუმენტების ელექტრონული 
გადაცემა კომპიუტერული ტერმინალების მეშ-
ვეობით; ხმოვანი შეტყობინებების, მონაცემების, 
აუდიო, ვიდეო მასალების, გრაფიკის, გამოსა-
ხულების, სიგნალების, შეტყობინებებისა და 
ინფორმაციის ელექტრონული, ელექტრული და 
ციფრული გადაცემა; ხმოვანი შეტყობინებების 
და მონაცემების უსადენო გადაცემა; ქსელში 
წვდომის წერტილების უზრუნველყოფის მომსა-
ხურება; უსადენო საკომუნიკაციო ქსელები და 
ინტერნეტი; შეტყობინებების მომსახურება, 
კერძოდ: ტექსტების, აუდიოს, გამოსახულების 
ან ვიდეოს სახით შეტყობინებების გაგზავნა, 
მიღება და გადაგზავნა; ელექტრონული კონფე-
რენციების, სადისკუსიო ჯგუფების და სადის-
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კუსიო ფორუმების წვდომის უზრუნველყოფა და 
მართვა; აუდიო-ვიზუალური მასალების უწყვეტ 
რეჟიმში გადაცემა ინტერნეტის საშუალებით; 
შეტყობინებების ელექტრონული დაფებით, 
სადისკუსიო ჯგუფებით და ფორუმებით უზ-
რუნველყოფა, კომპიუტერის მომხმარებლებს 
შორის ონლაინ რეჟიმში შეტყობინებებისა და 
ფოტოსურათების გადაცემის მიზნით; საკომუ-
ნიკაციო მომსახურება, რომელთანაც წვდომა 
ხორციელდება წვდომის კოდის მეშვეობით; 
საკომუნიკაციო მომსახურება აბონენტის იდენ-
ტიფიკაციის მოდულის (SIM) ბარათების გამოყე-
ნების საშუალებით; პეიჯერული მომსახურება; 
ელექტრონული ფოსტის მომსახურება; გლობა-
ლურ საკომუნიკაციო ქსელში მრავალი მომხ-
მარებლის ინტერაქტიული წვდომის უზრუნველ-
ყოფა; ყველა სახის აუდიო და ვიდეო გადაცე-
მების ტრანსლაცია და გადაცემა ტელეფონის, 
ტელევიზიის და გლობალური საკომუნიკაციო 
ქსელის მეშვეობით; ვიდეო და აუდიო ტელე-
კონფერენციები ინტერნეტის საშუალებით, მო-
ნაცემთა ასინქრონული გადაცემის რეჟიმით 
მომსახურება, ციფრული ქსელის მომსახურება 
ინტეგრირებული სერვისებით, ინტერნეტ პრო-
ტოკოლის საკომუნიკაციო მომსახურება, ვირ-
ტუალური კერძო ქსელის მომსახურება და 
კავშირის კერძო ხაზების მომსახურება; ხმოვანი 
შეტყობინებების, მონაცემების, ვიდეო და მულ-
ტიმედიის კომუტირებული არხებით გადაცემის 
მომსახურება; ხმოვანი შეტყობინებების მომსა-
ხურება; უფასო გამოძახების მომსახურებისა და 
გამოძახების მარშრუტიზაცია; შეტყობინებების 
გადაცემის ცენტრების მომსახურება ხმოვანი 
სატელეფონო შეტყობინებების მომსახურების 
სფეროში; ვიდეო, აუდიო და საინფორმაციო 
სატელეფონო კონფერენციის მომსახურება; 
კომპიუტერულ, ელექტრონულ და ონლაინ მონა-
ცემთა ბაზასთან წვდომის უზრუნველყოფა; 
ონლაინ ფორუმებით უზრუნველყოფა ისეთი 
თემების განსახილველად, რომლებიც წარმოა-
დგენს ზოგადი ინტერესის საგანს; ონლაინ 
რეჟიმში კავშირის არხების უზრუნველყოფა, 
რომლებსაც ვებსაიტ მომხმარებლები სხვა 
ადგილობრივ და გლობალურ ვებ-გვერდებზე 
გადაჰყავთ; გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლის მეშვეობით ხელმისაწვდომ კომპიუტერულ 
სერვერებზე განთავსებულ ვებ გვერდებთან 
წვდომის უზრუნველყოფა მესამე პირებისთვის; 
აუდიო, ტექსტური და ვიდეო მაუწყებლობის 
მომსახურება ინტერნეტის ან სხვა საკომუნი-
კაციო ქსელების საშუალებით ატვირთვადი, 
განთავსებადი და მონიშვნადი აუდიო, ტექსტუ-
რი და ვიდეო კონტენტით მესამე პირებისთვის; 
კომპიუტერული მონაცემების ბაზებთან წვდო-
მის უზრუნველყოფა სოციალური ქსელების 
სფეროში; ელექტრონული კონფერენციების, 
სადისკუსიო ჯგუფების და სადისკუსიო ფო-

რუმების უზრუნველყოფა და მართვა ინტერ-
ნეტის მეშვეობით; მონაცემებისა და ინფორმა-
ციის გადაცემა პეიჯერების საშუალებით; 
ყველა სახის აუდიო, ვიდეო პროგრამების გადა-
ცემა და ტრანსლაცია ტელეფონის, ტელევიზიის 
და გლობალური საკომუნაკციო ქსელის მეშ-
ვეობით, ვიდეო და აუდიო ტელეკონფერენციები 
ინტერნეტის მეშვეობით, ასინქრონული 
გადაცემის რეჟიმით მომსახურება, ციფრული 
ქსელის მომსახურება ინტეგრირებული სერვი-
სებით, ინტერნეტ პროტოკოლის საკომუნიკაციო 
მომსახურება, კერძოდ, ხმოვანი კავშირის მომ-
სახურება ინტერნეტ პროტოკოლის მეშვეობით, 
ინტერნეტ ტელემაუწყებლობის მომსახურება; 
ხმოვანი შეტყობინებების, მონაცემების, გრა-
ფიკების, გამოსახულების, აუდიოს და ვიდეოს 
გადაცემა კავშირგაბმულობის ქსელის, უსადე-
ნო საკომუნიკაციო ქსელების და ინტერნეტის 
მეშვეობით; აუდიოს, ვიდეოს, გამოსახულებე-
ბის, ტექსტების და სხვა მონაცემების გადაცემა 
საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; ხმოვანი 
შეტყობინებების, მონაცემების, გამოსახულებე-
ბის, აუდიოს, ვიდეოს და ინფორმაციის გადაცე-
მა ტელეფონისა და გლობალური საკომუნიკა-
ციო ქსელების მეშვეობით; ხმოვანი კავშირის 
უზრუნველყოფის მომსახურება ინტერნეტის 
პროტოკოლის მეშვეობით; შეტყობინებებისა და 
გამოსახულებების გადაცემა კომპიუტერის მეშ-
ვეობით; ინტერნეტის ქსელისა და ვიდეო 
კონფერენციის მომსახურება; კომპიუტერული 
ქსელის მეშვეობით კონფერენციების მომსახუ-
რება; შეტყობინებების მომენტალური გაცვლის 
მომსახურება; მარტივი შეტყობინებებისა და 
მულტიმედიური შეტყობინებების  გაცვლის მომ-
სახურება კავშირგაბმულობისა და კომპიუტე-
რული ქსელების მეშვეობით; ინფორმაციის 
კომპიუტერით გადაცემა, ინტერნეტის პროტო-
კოლის მეშვეობით ხმოვანი კავშირის მომსა-
ხურება, შეტყობინებების მომსახურება, ვიდეო 
ზარებისა და ვიდეო კონფერენციების მომსა-
ხურება; პერსონალური კავშირის მომსახურება; 
კერძო სატელეფონო ხაზების მომსახურება; 
უფასო სატელეფონო კავშირის და უფასო 
გამოძახების მარშრუტიზაციის მომსახურება; 
ელექტრონული შეტყობინებების გაცვლის მომ-
სახურება; ფიჭური სატელეფონო კავშირის 
მომსახურება; საკომუნიკაციო ქსელებთან 
მრავალი მომხმარებლის წვდომის უზრუნველ-
ყოფა; სადისკუსიო ფორუმები და შეტყობი-
ნებების ელექტრონული დაფები მომხმარებ-
ლებს შორის შეტყობინებების გადასაცემად, 
რომლებიც უკავშირდება სტუდენტურ ცხოვრე-
ბას, საერთო ინტერესებს, თემატურ განცხა-
დებებს, ვირტუალურ გაერთიანებას, სოციალურ 
ქსელებს, ფოტოების გაცვლასა და ფოტოგრა-
ფიული გამოსახულებების ონლაინ რეჟიმში 
გადაცემას; აუდიო კლიპების, ტექსტების და 
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ვიდეო კლიპების გადაცემა ელექტრონულად 
მესამე პირებისთვის; ელექტრონული კავშირი 
სადისკუსიო ფორუმების, სასაუბრო ოთახების 
და ინტერნეტ ფორუმების მეშვეობით; ფორუმები 
და სასაუბრო ოთახები სოციალური ქსელე-
ბისთვის; ციფრული ფაილების გადაცემა; 
გაერთიანების ფორუმების და სასაუბრო ოთა-
ხების უზრუნველყოფა მომხმარებლებისთვის 
ვიდეოების და სხვა მულტიმედიური კონტენტის 
განთავსების, მოძიების, ნახვის, გაზიარების, 
კრიტიკის, შეფასების და კომენტირების მიზნით 
ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების 
საშუალებებით; კავშირგაბმულობა. 
 

41 – მასტერ-კლასების ორგანიზება და ჩატა-
რება; სპორტისა და გართობის სფეროში ინ-
ფორმაციის უზრუნველყოფა; თამაშებით უზ-
რუნველყოფა; გართობის მომსახურება აუდიოს, 
ვიდეოს, გამოსახულებების, ტექსტების და სხვა 
მონაცემების გასავრცელებლად; ინტერნეტისა  
და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების საშუალებით 
საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი და გარ-
თობის მომსახურება, კერძოდ, ვებ გვერდების 
უზრუნველყოფა თემებისა და საკითხების ფარ-
თო სპექტრის აუდიო კლიპებით, ვიდეო კლი-
პებით, მუსიკალური წარმოდგენებით, მუსიკა-
ლური ვიდეოებით, ფილმის ნაწყვეტებით, ფო-
ტოებით, სხვა მულტიმედიური მასალებით და 
მასთან დაკავშირებული ინფორმაციით; საგან-
მანათლებლო -აღმზრდელობითი მომსახურება 
ონლაინ რეჟიმში; საგანმანათლებლო ტექსტე-
ბის პუბლიკაცია; მოთხრობების პუბლიკაცია; 
განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ- 
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანი-
ზება. 
 

42 – სააპლიკაციო მომსახურების პროვაიდერი 
და პროგრამული უზრუნველყოფა [SaaS] მომ-
სახურების სახით, მათ შორის პროგრამული 
უზრუნველყოფა ელექტრონული კომერციი-
სათვის, მობილური კომერციისათვის და 
ონლაინ შოპინგისათვის; სააპლიკაციო მომსა-
ხურების  პროვაიდერი და პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა [SaaS] მომსახურების სახით, მათ 
შორის პროგრამული უზრუნველყოფა ელექ-
ტრონული კომერციისათვის, მობილური კომერ-
ციისათვის და ონლაინ შოპინგისათვის, კერძოდ, 
ვირტუალური კლავიატურები, გრაფიკული სიმ-
ბოლოები და მომხმარებლის ინტერფეისები 
შენაძენებზე შეკვეთების დამუშავებაში დასახ-
მარებლად; სააპლიკაციო მომსახურების  პრო-
ვაიდერი და პროგრამული უზრუნველყოფა 
[SaaS] მომსახურების სახით, მათ შორის პროგ-
რამული უზრუნველყოფა ელექტრონული კო-
მერციისათვის, მობილური კომერციისათვის და 
ონლაინ შოპინგისათვის, კერძოდ, პროგრამული 
უზრუნველყოფა ინტერაქტიული მიმოწერისა და 

შეტყობინებების გადასაცემად, რომლებიც ეხე-
ბა ელექტრონულ კომერციას, მობილურ კომერ-
ციას და ონლაინ შოპინგს; კვლევა და დამუ-
შავება კავშირგაბმულობისა და საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების სფეროში; სამრეწველო ანალი-
ზისა და კვლევის მომსახურება სატელეკომუ-
ნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
სფეროში; კომპიუტერის აღჭურვილობის და 
პროგრამული უზრუნველყოფის დიზაინი, ტექ-
ნიკური მომსახურება და დამუშავება; ელე-
ქტრონულ მონაცემთა შენახვასთან დაკავში-
რებული კომპიუტერული მომსახურება; ინტერ-
ნეტში პლატფორმების უზრუნველყოფა; ციფ-
რული მონაცემების დაშიფვრის მომსახურება; 
ინფორმაციის, შეტყობინებებისა და მონაცემე-
ბის დაშიფვრა, გაშიფვრა და იდენტიფიკაცია; 
კომპიუტერული სათამაშო პროგრამების დამუ-
შავება და სრულყოფა; არა-ჩამოტვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის დროებითი გა-
მოყენების უზრუნველყოფა ატვირთვის, გა-
დაღების, განთავსების, ჩვენების, რედაქტირე-
ბის, თამაშის, უწყვეტ რეჟიმში გადაცემის, 
ნახვის, წინასწარ ნახვის, ეკრანზე გამოტანის, 
მონიშვნის, ბლოგის წარმოების, გაზიარების, 
მართვის, გავრცელების, პუბლიკაციის, აღწარ-
მოების შესაძლებლობით და ელექტრონული 
რესურსების, მულტიმედიური კონტენტის, ვიდე-
ოების, ფილმების, სურათების, გამოსახულებე-
ბის, ტექსტების, ფოტოების, მომხმარებლის 
მიერ ნაწარმოები კონტენტის, აუდიო კონტენტის 
და ინფორმაციის სხვა ხერხებით უზრუნველ-
ყოფა ინტერენტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსე-
ლების მეშვეობით; არა-ჩამოტვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის დროებითი გამოყე-
ნების უზრუნველყოფა ადგილსამყოფელის შე-
სახებ სხვებთან ინფორმაციის გაზიარების შე-
საძლებლობით; არა-ჩამოტვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის დროებითი გამოყენების 
უზრუნველყოფა პერსონალის  თვალყურის დევ-
ნების მიზნით; ელექტრონული მეხსიერების 
სივრცის გაქირავება ინტერნეტში; არა-ჩამოტ-
ვირთვადი ინტერაქტიული სამუშაო რეჟიმის 
პროგრამული უზრუნველყოფის დროებითი გა-
მოყენების უზრუნველყოფა; ინტერაქტიული 
სამუშაო რეჟიმის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის დამუშავება, სრულყოფა, ტექნიკური 
მომსახურება, შეკეთება და განახლება; კომპიუ-
ტერული სისტემების გაქირავება; კომპიუტე-
რული სერვერების მეხსიერების შემნახველი 
მოწყობილობების გაქირავება; სერვერების მეხ-
სიერების შემნახველი მოწყობილობების გაქი-
რავება საკომუნიკაციო ქსელებში; საკომუნი-
კაციო ქსელების გამოყენებით სააპლიკაციო 
პროგრამული უზრუნველყოფის უზრუნველ-
ყოფა; კომპიუტერული პროგრამების დამუ-
შავება, წარმოება ან ტექნიკური მომსახურება; 
კომპიუტერების გაქირავება; არა-ჩამოტვირთ-
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ვადი კომპიუტერული პროგრამების უზრუნველ-
ყოფა; კომპიუტერული მონაცემების ბაზებთან 
წვდომის დროის გაქირავება ელექტრონული 
ვაჭრობისთვის; მონაცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკ-
თა ქსელის ან გამანაწილებელი ქსელის უზრუნ-
ველყოფა ან გაქირავება; კომპიუტერული პრო-
გრამების უზრუნველყოფა ან გაქირავება მონა-
ცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკთა  ქსელისთვის ან 
გამანაწილებელი ქსელისთვის; კომპიუტერებით 
უზრუნველყოფა ან გაქირავება მონაცემთა გა-
დაჯაჭვულ ბლოკთა ქსელისთვის ან გამანაწი-
ლებელი ქსელისთვის; კომპიუტერული პროგრა-
მების დამუშავება, წარმოება ან ტექნიკური მომ-
სახურება მონაცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკთა  
ქსელისთვის ან გამანაწილებელი ქსელისთვის; 
ვირტუალური ვალუტის ან კრიპტოვალუტის 
უზრუნველყოფა მონაცემთა გადაჯაჭვულ ბლო-
კთა ქსელით ან გამანაწილებელი ქსელით ან 
მათი გაქირავება; ვირტუალური ვალუტის ან 
კრიპტოვალუტის მონაცემთა გადაჯაჭვულ 
ბლოკთა ქსელის ან გამანაწილებელი ქსელის 
უზრუნველყოფა კომპიუტერული პროგრამებით 
ან მათი გაქირავება; ვირტუალური ვალუტის ან 
კრიპტოვალუტის მონაცემთა გადაჯაჭვულ 
ბლოკთა ქსელის ან გამანაწილებელი ქსელის 
უზრუნველყოფა კომპიუტერებით ან მათი გაქი-
რავება; კომპიუტერული პროგრამების დამუშა-
ვება, წარმოება ან ტექნიკური მომსახურება ვირ-
ტუალური ვალუტის ან კრიპტოვალუტის მონა-
ცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკთა ქსელის ან გამა-
ნაწილებელი ქსელისათვის; მონაცემთა გადა-
ჯაჭვულ ბლოკთა ქსელის ან გამანაწილებელი 
ქსელის უზრუნველყოფა ან გაქირავება მესამე 
პირთა საქონლისა და მომსახურების გაყიდ-
ვების ხელშესაწყობად გაყიდვების ადმინისტ-
რირებისა და მასტიმულირებელი სქემების წყა-
ლობით, მათ შორის, ბონუსის ქულებით (სავაჭ-
რო კუპონებით); გაყიდვების ადმინისტრირებისა 
და მასტიმულირებელი სქემების წყალობით, მათ 
შორის ბონუსის ქულებით (სავაჭრო კუპონე-
ბით), მესამე პირთა საქონლისა და მომსახუ-
რების გაყიდვების ხელშესაწყობად გათვალის-
წინებული მონაცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკთა 
ქსელის ან გამანაწილებელი ქსელის უზრუნ-
ველყოფა კომპიუტერული პროგრამებით ან მათი 
გაქირავება; გაყიდვების ადმინისტრირებისა და 
მასტიმულირებელი სქემების წყალობით, მათ 
შორის ბონუსის ქულებით (სავაჭრო კუპონე-
ბით), მესამე პირთა საქონლისა და მომსა-
ხურების გაყიდვების ხელშესაწყობად გათვალი-
სწინებული მონაცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკთა 
ქსელის ან გამანაწილებელი ქსელის უზრუნ-
ველყოფა კომპიუტერებით ან მათი გაქირავება; 
კომპიუტერული პროგრამების დამუშავება, 
წარმოება ან ტექნიკური მომსახურება მონაცემ-
თა გადაჯაჭვულ ბლოკთა ქსელისთვის ან გამა-
ნაწილებელი ქსელისთვის, რომელიც გათვა-

ლისწინებულია მესამე პირთა საქონლისა და 
მომსახურების გაყიდვების ხელშესაწყობად გა-
ყიდვების ადმინისტრირებისა და მასტიმუ-
ლირებელი სქემების წყალობით, მათ შორის, 
ბონუსის ქულებით (სავაჭრო კუპონებით); სამე-
ცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და 
მათთან დაკავშირებული კვლევები და დამუშა-
ვება; სამრეწველო ანალიზი და კვლევების მომ-
სახურება; კომპიუტერების ტექნიკური და პროგ-
რამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრუ-
ლყოფა. 
 

45 – სოციალური ქსელით მომსახურება; ინტე-
რაქტიული ვებ გვერდების უზრუნველყოფა 
პირებისთვის, სხვა პირების ადგილსამყოფელის 
დასადგენად, მათი დაცვის, უსაფრთხოებისა ან 
სოციალური ქსელების მიზნით გლობალური 
პოზიციონირების სისტემის გამოყენებით; იური-
დიული მომსახურება; უსაფრთხოების მომ-
სახურება საკუთრების და ინდივიდუალურ 
პირთა ფიზიკური დაცვისათვის; ინდივიდუა-
ლურ პირთა მოთხოვნილებების დასაკმაყო-
ფილებლად სხვა პირთა მიერ გაწეული პერ-
სონალური და სოციალური მომსახურება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100796 A 
(210) AM 100796 
(220) 2018 12 14 
(731) რაკუტენ ინკ. 

1-14-1 ტამაგავა, სეტაგაია-კუ, ტოკიო,  
158-0094, იაპონია 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.03.01; 26.03.24; 27.05.11; 27.05.21 
(511)  
9 – კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყო-
ფის აპლიკაცია, ჩატვირთვადი; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩატვირთვადი; 
სათამაშო პროგრამები მობილური ტელეფონე-
ბისთვის; შიფრირების პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფა ონლა-
ინ რეჟიმში შეტყობინებების გასაგზავნად; პი-
რადი კონფიდენციალურობის დაცვის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული პროგ-
რამული უზრუნველყოფა ელექტრონული კომე-
რციის და მობილური კომერციისთვის, რომე-
ლიც მომხმარებლებს ელექტრონულად საქმიანი 
ოპერაციების განხორციელების საშუალებას 
აძლევს, გლობალური კომპიუტერული ქსელის 
მეშვეობით; კომპიუტერული აპლიკაციის პროგ-
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რამული უზრუნველყოფა მობილური ტელეფო-
ნებისთვის, პლანშეტებისთვის და ჯიბის კომპი-
უტერებისთვის, კერძოდ, პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული კომერციისთვის, მო-
ბილური კომერციისთვის და ონლაინ ვაჭრობი-
სათვის; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული კომერციისთვის, მო-
ბილური კომერციისთვის და ონლაინ ვაჭრობი-
სათვის, კერძოდ, პროგრამული უზრუნველყოფა 
ინტერაქტიული მიმოწერისათვის, რომელიც 
უკავშირდება ელექტრონულ კომერციას, მობი-
ლურ კომერციას და ონლაინ ვაჭრობას; კომ-
პიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა 
ელექტრონული კომერციისთვის, მობილური 
კომერციისთვის და ონლაინ ვაჭრობისათვის, 
კერძოდ, ვირტუალური კლავიატურები, გრაფი-
კული სიმბოლოები და მომხმარებელთა ინტერ-
ფეისები სავაჭრო გარიგებებზე დახმარების გა-
წევისათვის; ელექტრონული პუბლიკაციები; 
მობილური ტელეფონები; ფოტოაპარატები, კა-
მერები; ტელევიზორები; მიკროფონები; გარნი-
ტურები; კავშირის და კოპირების საშუალებები 
კომპიუტერული მოწყობილობებისა და აღჭურ-
ვილობებისთვის, დინამიკებისთვის და შემად-
გენელი დეტალებისთვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორ-
მაციის გაცვლისათვის; პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა ნავიგაციისთვის; GPS პროგრამული 
უზრუნველყოფა; კარტოგრაფიული პროგრამე-
ბი; ქსელური პროგრამული უზრუნველყოფა; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის 
აპლიკაცია; ჩატვირთვადი გრაფიკა მობილური 
ტელეფონებისთვის; ჩატვირთვადი ემოტიკონები 
მობილური ტელეფონებისთვის; თამაშების პრო-
გრამული უზრუნველყოფა; სხეულზე სატარე-
ბელი კავშირგაბმულობის მოწყობილობები; 
სხეულზე სატარებელი საკომუნიკაციო მოწყო-
ბილობები მაჯის საათების ფორმით; ჩატვირ-
თვადი მობილური აპლიკაციები სხეულზე სა-
ტარებელ კომპიუტერულ მოწყობილობებში გა-
მოსაყენებლად; პროგრამული უზრუნველყოფა 
ფაილების გაზიარებისთვის; ინტერაქტიული 
პროგრამული უზრუნველყოფა გართობისათვის; 
ინტერაქტიული პროგრამული უზრუნველყოფა; 
ინტერაქტიული პროგრამული უზრუნველყოფა 
კომპიუტერებისათვის, რომელიც იძლევა ინფო-
რმაციის გაზიარების საშულებას; ჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც იძლე-
ვა ატვირთვის, განთავსების, ჩვენების, ამსახ-
ველ, მონიშვნის, ბლოგის წარმოების, გაზია-
რების ან ელექტრონული რესურსების ან ინფო-
რმაციის სხვაგვარი გზით უზრუნველყოფის 
საშუალებას ინტერნეტის ან სხვა კავშირგაბ-
მულობის ქსელის მეშვეობით; ჩატვირთვადი 
პუბლიკაციები; ინტეგრალურ სქემიან ბარათებ-
ზე ჩამწერი და წამკითხავი მოწყობილობები; 
აპლიკაციური პროგრამული უზრუნველყოფა; 

ჩატვირთვადი გამოსახულებები და ვიდეო ფაი-
ლები; ელექტრონული გადახდის ტერმინალები; 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა 
საკრედიტო ბარათებზე და ელექტრონულ ფულ-
ზე ინფორმაციის შესაგროვებლად და საკრედი-
ტო ბარათებით და ელექტრონული ფულით გა-
დახდის შესასრულებლად; მაგნიტური ამომკით-
ხავი მოწყობილობები საკრედიტო ბარათები-
სათვის; ჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგრა-
მები; კავშირგაბმულობის ელექტრული აპარა-
ტები და ხელსაწყოები; ელექტრონული აპარა-
ტები და ხელსაწყოები, და მათი ნაწილები და 
დეტალები; პლანშეტები, და მათი ნაწილები და 
დეტალები; კომპიუტერული პროგრამები პლან-
შეტებისთვის; ინფორმაციის მატარებლებზე ჩა-
წერილი კომპიუტერული პროგრამები პლანშე-
ტებისთვის; პერსონალური ციფრული დამხმა-
რეები; კომპიუტერული პროგრამები პერსონა-
ლური ციფრული დამხმარეებისთვის; კომპიუ-
ტერული პროგრამები პორტატული ტელეფონე-
ბისთვის, მათ შორის, სმარტფონებისთვის; პორ-
ტატული ტელეფონები, მათ შორის, სმარტფო-
ნები; ნაწილები და დეტალები პორტატული 
ტელეფონებისთვის, მათ შორის, სმარტფონების-
თვის; ინფორმაციის მატარებლებზე ჩაწერილი 
კომპიუტერული პროგრამები პორტატული ტე-
ლეფონებისთვის, მათ შორის, სმარტფონებისთ-
ვის; ბანკომატები [ATM]; ბარათები ინტეგრა-
ლური სქემებით; სმარტ-საათები; სმარტფონები; 
სალარო აპარატები და მათი კომპიუტერული 
პროგრამები; ელექტრონული სმარტ- ბარათები 
კოდით; ცარიელი მაგნიტური ბარათები; წინას-
წარ ჩაწერილი მაგნიტური ლენტები, ბარათები 
ინტეგრალური სქემებით, მაგნიტური დისკები, 
ოპტიკური დისკები, ოპტიკური მაგნიტური დის-
კები და სხვა ვიდეო დისკები და ვიდეო ლენტები; 
პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაციები 
ელექტრონული ფულით, შტრიხკოდებისა და 
QR-კოდების წამკითხველებთან ერთად გამო-
ყენებადი საკრედიტო ან სადებეტო ბარათებით 
გადახდებისა ან ანგარიშსწორების განსახორ-
ციელებლად; ჩატვირთვადი კომპიუტერული 
პროგრამები ინტეგრალურ სქემიან ბარათებზე 
ჩამწერი და წამკითხავი მოწყობილობებისათ-
ვის; ტერმინალები ელექტრონული ფულით 
გადახდისა და ანგარიშსწორებისათვის; ჩატვირ-
თვადი კომპიუტერული პროგრამები ელექტრო-
ნული ფულით გადახდისა და ანგარიშსწორები-
სათვის არსებული ტერმინალების მართვისთ-
ვის; ჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგრამები 
ელექტრონული ფულით გადახდისა და ანგა-
რიშსწორებისათვის; ჩატვირთვადი კომპიუტე-
რული პროგრამები ინტეგრალურ სქემიანი ბა-
რათების შესავსებად; მოწყობილობა ინტეგრა-
ლურ სქემიანი ბარათების შესავსებად; ჩატვირ-
თვადი კომპიუტერული პროგრამები ახლო რა-
დიუსის უკონტაქტო კავშირის (NFC) მაღალტექ-
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ნოლოგიური ამომკითხველებისთვის; ახლო რა-
დიუსის უკონტაქტო კავშირის (NFC) მაღალ-
ტექნოლოგიური ამომკითხველები; ჩატვირთვა-
დი კომპიუტერული პროგრამები სხეულზე 
სატარებელი კომპიუტერებისთვის; ჩატვირთვა-
დი კომპიუტერული პროგრამები სავაჭრო აპა-
რატებისთვის; სავაჭრო აპარატები; პრინტერები 
ქვითრებისთვის; ჩატვირთვადი კომპიუტერული 
პროგრამები ვირტუალური ვალუტის, კრიპტოვა-
ლუტის ან ფასიანი ქაღალდების მართვისთვის 
და ოპერირებისთვის; კომპიუტერული პროგრა-
მები მონაცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკთა  ქსელე-
ბის ან გამანაწილებელი ქსელების უზრუნველ-
საყოფად; ჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგ-
რამები ვირტუალური ვალუტის ან კრიპტოვა-
ლუტისათვის განკუთვნილ მონაცემთა გადაჯა-
ჭვულ ბლოკთა ქსელების ან გამანაწილებელი 
ქსელების უზრუნველსაყოფად; ჩატვირთვადი 
კომპიუტერული პროგრამები მონაცემთა გადა-
ჯაჭვულ ბლოკთა ქსელებისთვის ან გამანაწი-
ლებელი ქსელებისთვის მესამე პირთათვის სა-
ქონლისა და მომსახურების გაყიდვების ხელ-
შესაწყობად გაყიდვების ადმინისტრირებისა და 
მასტიმულირებელი სქემების წყალობით, მათ 
შორის ბონუსის ქულებით; სამეცნიერო, საზ-
ღვაო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემა-
ტოგრაფიული, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, 
სასიგნალო, საკონტროლო (შემოწმების), სამა-
შველო და სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუ-
მენტები; ელექტრობის გადაცემის, განაწი-
ლების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგული-
რების ან მართვის ხელსაწყოები და ინსტრუ-
მენტები; ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, 
გადამცემი და აღმწარმოებელი აპარატურა; ინ-
ფორმაციის მაგნიტური მატარებლები, ხმის 
ჩამწერი დისკები; კომპაქტდისკები, DVD და სხვა 
ციფრული ჩამწერი საშუალებები; მექანიზმები 
აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; სალა-
როს აპარატები, საანგარიშო მანქანები, ინფორ-
მაციის დასამუშავებელი აღჭურვილობა, კომპი-
უტერები; კომპიუტერული პროგრამები; ცეცხლ-
მაქრები. 
 

35 – სარეკლამო მომსახურება; საქონლისა და 
მომსახურების სარეკლამო სივრცის უზრუნ-
ველყოფა; მესამე პირთათვის საქონლისა და 
მომსახურების გაყიდვებში ხელშეწყობა და 
მარკეტინგი სარეკლამო მასალის, კუპონების, 
და ფასდაკლებების შემოთავაზებების მიწო-
დებით მობილური აპლიკაციური პროგრამული 
უზრუნველყოფის მეშვეობით; Pay per click რეკ-
ლამა; საცალო ან საბითუმო ვაჭრობის მომ-
სახურება მუსიკის, ვიდეოს და გამოსახულების 
ონლაინ რეჟიმში უზრუნველსაყოფად; კუპონე-
ბის უზრუნველყოფა, ფასდაკლების ბარათის 
გამოშვება და ინფორმაციის უზრუნველყოფა; 
საქონლისა და მომსახურების რეკლამირება, 
მესამე პირთათვის, გაყიდვების მართვის და წა-

მახალისებელი და მასტიმულირებელი პროგრა-
მების მეშვეობით, მათ შორის, სავაჭრო კუპო-
ნებით; ინტერნეტ აუქციონები; აუქციონების 
ორგანიზაცია; ინფორმაციის უზრუნველყოფა 
გაზეთების სტატიებით; კონსულტაციები საქ-
მიან სფეროში და საკონსულტაციო მომსახუ-
რება; მარკეტინგული სარეკლამო ღონისძიებე-
ბის ორგანიზება მესამე პირთათვის; გამოფე-
ნების ან ბაზრობების ორგანიზება კომერციული 
ან სარეკლამო მიზნით; ონლაინ რეჟიმში სარეკ-
ლამო გიდის უზრუნველყოფა ძიების შესაძლებ-
ლობით, რომელიც ასახავს მომწოდებლების 
საქონელსა და მომსახურებას მიწოდებულს 
ინტერნეტის მეშვეობით; ონლაინ სავაჭრო მომ-
სახურება საქონლისა და მომსახურების გაყიდ-
ვების ხელშეწყობისთვის მესამე პირების მიერ 
კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; სარეკლამო 
მომსახურება ელექტრონული კომერციის ხელ-
შეწყობისთვის; ონლაინ რეჟიმში ფასების შედა-
რების მომსახურება; რჩევები და ინფორმაცია 
მომხმარებელთა მომსახურების და პროდუქციის 
მართვის და ფასების შესახებ ინტერნეტ საი-
ტებზე შესყიდვებთან დაკავშირებით, რომელიც 
ხორციელდება ინტერნეტის მეშვეობით; გაყიდ-
ვების ხელშეწყობა, მათ შორის მესამე პირთათ-
ვის; მომხმარებელთა ლოიალურობის მომსა-
ხურება და მომხმარებელთა კლუბის მომსახუ-
რება კომერციული, მასტიმულირებელი და სა-
რეკლამო მიზნებისთვის; ლოიალურობის პროგ-
რამების მომსახურება; ერთგული მომხმარებ-
ლის ბარათების მომსახურება; მესამე პირთა 
საქონლისა და მომსახურების გაყიდვებში ხელ-
შეწყობა სპონსორებთან შეთანხმების მიღწევის 
გზით მათი საქონლისა და მომსახურების წამა-
ხალისებელ პროგრამებში ჩასართავად; მესამე 
პირთათვის საქონლისა და მომსახურების გაყი-
დვებში ხელშეწყობა ფასდაკლების ბარათების 
გავრცელების გზით, საკრედიტო ბარათის გამო-
ყენებისთვის სავაჭრო წერტილებისთვის ქულე-
ბის მინიჭების მეშვეობით და ლოიალურობის 
ხელშეწყობისა და სტიმულირებისთვის ბარათე-
ბის და სასაჩუქრე ბარათების გამოშვების 
მეშვეობით, ონლაინ რეჟიმში; მომხმარებელთა 
ლოიალურობის, წახალისების და/ან სტიმული-
რების პროგრამების მართვა, ორგანიზება, 
მომსახურება და ზედამხედველობა; მომხმარე-
ბელთა ლოიალურობის,  წახალისების, დაახ-
ლოებისა და სტიმულირების პროგრამების გან-
ხორციელება კომერციული ხელშეწყობისა და 
სარეკლამო მიზნებისთვის; საგადასახადო და 
საკრედიტო ბარათების ანგარიშების გამო-
ყენების ხელშეწყობა მესამე პირთათვის წამახა-
ლისებელი პროგრამების მართვის მეშვეობით; 
ფასდაკლების კუპონების ქულების გამოშვება, 
შენახვა და ანგარიშსწორება, ელექტრონული 
ქულების ჩათვლით, საქონლისა და მომსახუ-
რების გაყიდვების ხელშეწყობისათვის; კუპო-
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ნების ქულების გამოშვება, შენახვა და ანგარიშ-
სწორება  საქონლისა და მომსახურებაზე გაც-
ვლასა და ფასდაკლებაზე, რომელიც უზრუნ-
ველყოფილია შესყიდული ოდენობის პროპორ-
ციულად; ხელშეწყობის მომსახურება, კერძოდ, 
მაღაზიების ფილიალების და წარმომადგენლო-
ბების მომხმარებელთა ლოიალურობის პრო-
გრამაში ჩართვისა და წამახალისებელი ბარა-
თების ორგანიზება  და ასევე მათი ადმინისტ-
რირება; ლოიალურობის სტიმულირების და 
წამახალისებელი ბარათების გამოშვება და 
ანგარიშსწორება; ლოიალურობის სტიმულირე-
ბის და წამახალისებელი ბარათების ორგანიზე-
ბა და მართვა; სავაჭრო კუპონების გამოშვება; 
ინფორმაციის უზრუნველყოფა კომერციულ გა-
ყიდვებთან დაკავშირებით; რჩევების და ინ-
ფორმაციის უზრუნველყოფა ზემოაღნიშნულ 
მომსახურებებთან დაკავშირებით; რეკლამა; 
მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება 
საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური. 
 

36 – ფინანსური და ფულად-საკრედიტო მომსა-
ხურება; ფინანსური გადარიცხვების და ოპერა-
ციების მომსახურება, და გადახდის მომსა-
ხურება; ლოიალურობის პროგრამით გადახდის 
დამუშავების მომსახურება; ფულადი გადარიც-
ხვები და სახსრების გადარიცხვა ინტერნეტის 
მეშვეობით; სააგენტოების მომსახურება გაზის, 
ელექტროენერგიის, სატელეფონო ან სხვა კო-
მუნალური გადახდების მოსაკრებად და ინფორ-
მაციის უზრუნველყოფა აღნიშნულთან დაკავ-
შირებით; სასაჩუქრე ბარათების გამოშვება; 
დანაზოგის გადახდა და დარჩენილი ბალანსის 
მოთხოვნა საგადასახადო ბარათების მეშვეო-
ბით; საგადასახადო ბარათების გამოშვების 
მომსახურება; საგადასახადო ბარათების გამო-
შვების სააგენტოები; საკრედიტო ბარათებით, 
სადებეტო ბარათებით, ან სამგზავრო ჩეკებით 
გადახდების მომსახურება; საგადასახადო ბა-
რათების და სადებეტო ბარათების გამოშვება; 
საგადასახადო ბარათების და სადებეტო ბარა-
თების მომსახურება; მომხმარებელთა მოზიდვა 
ან მართვა, კომპანიების დავალებით, რომლებიც 
გასცემენ საკრედიტო და სადებეტო ბარათებს; 
ინფორმაციის უზრუნველყოფა საკრედიტო და 
სადებეტო ბარათებით ოპერაციების დეტალებ-
თან დაკავშირებით; საკრედიტო ან სადებეტო 
ბარათების გამოყენებით შეძენილი საქონლის 
სადაზღვევო მომსახურება; საკრედიტო ბარათე-
ბით ან სადებეტო ბარათებით განხორციელე-
ბული გადახდების დამუშავებასთან დაკავში-
რებული სააგენტოების მომსახურება; საკრედი-
ტო გარანტია საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის 
გამოყენების შემთხვევებზე; საკრედიტო ან სა-
დებეტო ბარათების მომხმარებლების დაფინან-
სება; ინფორმაციის უზრუნველყოფა საკრედი-
ტო ბარათების გამოშვებაზე ან გარიგების  დე-
ტალებზე; საკრედიტო ბარათების გამოყენებით 

შეძენილ საქონლის შეკეთების ხარჯების კომ-
პენსაცია; საკრედიტო ბარათების მფლობე-
ლების მიერ საკრედიტო ბარათების გამოყე-
ნების შემთხვევების კრედიტუნარიანობის კვლე-
ვა; სააგენტოების მომსახურება საკრედიტო 
ბარათების მფლობელებთან კონტრაქტის დადე-
ბაზე და ინფორმაციის უზრუნველყოფა აღნიშ-
ნულთან დაკავშირებით; ინფორმაციის უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული ფულით ტრანზაქ-
ციების დეტალებთან დაკავშირებით; საკრე-
დიტო ბარათებით განხორციელებული გადახ-
დების დამუშავება საკრედიტო ბარათების ან 
ელექტრონული ფულის მომხმარებლებისთვის, 
და ინფორმაციის უზრუნველყოფა აღნიშნულ-
თან დაკავშირებით; მომხმარებელთა და მომხ-
მარებელ მაღაზიათა მოზიდვა და მართვა  საკ-
რედიტო ბარათების კომპანიის დავალებით; 
საგადასახადო ბარათებით გადახდების დამუშა-
ვება; ინფორმაციის უზრუნველყოფა საკრედიტო 
ბარათების გარიგებებთან დაკავშირებით; სახს-
რების გადარიცხვა კომპიუტერების მეშვეობით; 
კომერციული ოპერაციების გადახდების დამუ-
შავება კომპიუტერული საკომუნიკაციო სისტე-
მების გამოყენებით; სააგენტოების მომსახურება 
კომერციული ოპერაციების გადახდების დამუ-
შავებაზე კომპიუტერული საკომუნიკაციო სის-
ტემების გამოყენებით; ფაქტორინგი; წინასწარ 
გადახდილი ბარათების გამოშვების მომსახუ-
რება; გადახდების საანგარიშსწორებო მანქა-
ნების გაქირავება საკრედიტო/სადებეტო ბარა-
თებისთვის, ბარათის ამომკითხველი ან ბარათის 
ენკოდერი მოწყობილობებისათვის; უცხოური 
სავალუტო ოპერაციები; გარიგებების დადება 
უცხოურ საბაზრო კონტრაქტებით ფასიან ქა-
ღალდებზე; ნდობით აღჭურვილი აგენტების 
საბროკერო სააგენტოები საკომისიო საფუძველ-
ზე გარიგებების დადებით ფასიანი ქაღალდების 
უცხოურ ბაზრებზე და ფასიანი ქაღალდების 
ინდექსების კონტრაქტებზე; ბროკერობა განვა-
დებით შესყიდვაზე; ინფორმაციის უზრუნველ-
ყოფა საფონდო ბირჟაზე; საფირმო კრედიტის 
ფინანსური შეფასება; მინდობილობით მართვის 
მომსახურება ფულთან, ფასიან ქაღალდებთან, 
ფულად-საკრედიტო მოთხოვნებთან, პირადი 
ქონების, მიწის, უფლებები მიწის  უძრავ ქონება-
ზე, უფლებები მიწის ზედაპირზე და ქირავ-
ნობაზე; ფულად-საკრედიტო მოთხოვნების 
შეძენა და გადაცემა; საკრედიტო სააგენტოები; 
ფინანსური ინფორმაციის უზრუნველყოფა; მინ-
დობილობით მართვის მომსახურება სასწრაფო  
გარიგებებზე ფინანსური ინსტრუმენტებით; შე-
ნობების მართვა; სააგენტოების მომსახურება 
შენობების გაქირავებაზე და ლიზინგზე; შენო-
ბების გაქირავება და ლიზინგი; შენობების შეძე-
ნა და გაყიდვა; სააგენტოების მომსახურება 
შენობების შეძენასა და გაყიდვაზე; უძრავი ქო-
ნების შეფასება; ინფორმაციის უზრუნველყოფა 
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შენობებზე ან მიწაზე [უძრავ ქონებასთან დაკავ-
შირებული ოპერაციები]; ბანკომატების ან ავ-
ტომატური სალაროების გაქირავება; სააგენტო-
ები ფულადი ხარჯების ბალანსის ან ხარჯების 
ანგარიშის ბალანსის დასადგენად; სააგენტოები 
ნაღდი ფულით ავტომატური გადახდის ან გადა-
რიცხვის შესრულებისთვის; კერძო ფინანსური 
სახსრების კრედიტუნარიანობის შეფასება; პი-
რადი პასუხისმგებლობის დაზღვევა; სააგენ-
ტოები საშუამავლო ხელმოწერის ორგანიზება-
ზე; დავალიანების ამოღების სააგენტოების 
მომსახურება; პასუხისმგებლობის გარანტია და 
თამასუქების მიღება; ქაღალდის ფულის ან 
მონეტების დათვლის ან დამუშავების მანქანე-
ბის გაქირავება; სესხები [დაფინანსება] და თა-
მასუქის განაღდება; საქველმოქმედო სახსრების 
შეგროვება; კლირინგი, ფინანსური; საკონსულ-
ტაციო და საბროკერო მომსახურება უბედური 
შემთხვევებისაგან დასაზღვევად; დაზღვევა უბე-
დური შემთხვევებისაგან; საბანკო ანგარიშის 
მართვა ელექტრონული კომერციისათვის საქო-
ნლის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციების დასამუშა-
ვებლად; სააგენტოები გადახდების მოსაკრებად, 
რომლებიც ეხება საქონლის გაყიდვას ან მომ-
სახურების შეთავაზებას; სააგენტოები სწრაფი 
სასაქონლო გარიგებების დადებისთვის; საბრო-
კერო მომსახურება განვადებით შესყიდვაზე; 
წერილობით კრედიტთან დაკავშირებული მომ-
სახურება; ფულადი გადარიცხვები და საფონდო 
სახსრების გადარიცხვები და ინფორმაციის 
უზრუნველყოფა აღნიშნულთან დაკავშირებით; 
ინფორმაციის უზრუნველყოფა საბანკო ანგა-
რიშზე კონკრეტულად შენატანის გადასარიც-
ხად; საბანკო ანგარიშის ხელშეწყობა კონკრე-
ტულად შენატანის გადასარიცხად; ფულადი 
გადარიცხვა და საფონდო სახსრების გადარიც-
ხვა საბანკო ანგარიშით კონკრეტული შენა-
ტანის გადასარიცხად; სიცოცხლის დაზღვევა; 
სიცოცხლის დაზღვევის საბროკერო მომსახუ-
რება; ფასიანი ქაღალდების გამოშვება და 
ინფორმაციის უზრუნველყოფა აღნიშნულთან 
დაკავშირებით; საავანსო ელექტრონული ფუ-
ლის გამოშვება; პრეტენზიების დარეგულირება 
დაზღვევასთან დაკავშირებით, სიცოცხლის 
დაზღვევის გარდა; დაზღვევა, სიცოცხლის დაზ-
ღვევის გარდა; სააგენტოები დაზღვევასთან 
დაკავშირებით, სიცოცხლის დაზღვევის გარდა; 
სესხის გაცემა გირაოთი; ელექტრონული ფუ-
ლის გამოშვების მომსახურება; ფინანსური 
ფულადი სახსრების შეგროვება ელექტრონული 
ფულის კრედიტის გამცემის დავალებით; ინ-
ფორმაციის უზრუნველყოფა ელექტრონული 
ფულის ოპერაციებთან დაკავშირებით; სააგენ-
ტოების მომსახურება ელექტრონული ფულით 
გადახდების დამუშავებასთან დაკავშირებით; 
სააგენტოების მომსახურება ელექტრონული 
ფულის მომხმარებლის ელექტრონული ფულის 

ბარათზე ელექტრონული ფულის დეპონირები-
სათვის; სააგენტოების მომსახურება ელექტრო-
ნული ფულის მომხმარებლის მედიის შემცველ 
ინტეგრალურ სქემიან ბარათებზე ან მობილურ 
ტელეფონებზე ელექტრონული ფულის დეპონი-
რებისათვის; სააგენტოების მომსახურება გადა-
ხდების მოსაკრებად საქონლისათვის თანხების 
პირდაპირი ჩამოწერის გზით ფინანსური დაწე-
სებულების ანგარიშიდან კომპიუტერული ტერ-
მინალების მეშვეობით; ელექტრონული წინასწა-
რი გადახდის ბარათების გამოშვება კომპიუტე-
რული ტერმინალის გამოყენებით; წინასწარი 
გადახდის ელექტრონული ბარათების გამოშვე-
ბა; ელექტრონული ვაჭრობის გადახდების წარ-
მოება და მართვა; ელექტრონული ფულის გადა-
რიცხვების მომსახურება; სააგენტოების მომსა-
ხურება საბანკო ამონაწერის მოთხოვნაზე ტე-
ლეფონით, ფაქსით, ან ინტერნეტით; მიწის 
მართვა; სააგენტოების მომსახურება მიწის 
ლიზინგზე და გაქირავებაზე; მიწის ლიზინგი; 
მიწის შეძენა და გაყიდვა; სააგენტოების 
მომსახურება მიწის შეძენაზე და გაყიდვაზე; 
გადახდები ეროვნულ ვალუტაში; წინასწარი 
გადახდის ბარათების გამოშვება დეპონირების 
შესაძლებლობით; განვადებით ყიდვა-გაყიდვის 
დაფინანსება; დაზღვევასთან დაკავშირებული 
კონსულტაციები; დაზღვევა; დაზღვევის საბრო-
კერო მომსახურება; ინფორმაციის უზრუნველ-
ყოფა დაზღვევასთან დაკავშირებით; დაზღვევის 
პრემიუმ ოდენობის გამოთვლა; ფასიანი 
ნივთების შენახვა სეიფში, მათ შორის ფასიანი 
ქაღალდების და კეთილშობილი ლითონების 
[სეიფში შენახვა]; გარიგებები ოფციონებით 
ფასიან ქაღალდებზე და საზღვარგარეთულ სა-
ბაზრო კონტაქტებზე; ფასიანი ქაღალდების 
ანდერრაიტინგი; ფასიანი ქაღალდების  დაკრე-
დიტება; ფასიანი ქაღალდების შემოთავაზება; 
საბროკერო მომსახურება, რომლიც ეხება ფა-
სიანი ქაღალდების შემოთავაზებას ან საბრო-
კერო სესხის უზრუნველყოფის შეცვლას; 
გარიგებები ფასიან ქაღალდებზე, ფასიანი 
ქაღალდების ინდექსების ფიუჩერსებზე, ფასიანი 
ქაღალდების ოფციონებზე, და ფასიანი ქაღალ-
დების უცხოურ საბაზრო კონტრაქტებზე უსაფ-
რთხოების ფიუჩერსებით; სააგენტოები ფასიანი 
ქაღალდების, ფასიანი ქაღალდების ინდექსზე 
ფიუჩერსების, ფასიან ქაღალდებზე ოფციო-
ნების და უცხოური ბაზრის ფასიან ქაღალდებ-
ზე ფიუჩერსების საბროკერო საქმიანობისთვის; 
საბროკერო სააგენტოები ეროვნულ ბაზარზე 
არსებული ფასიანი ქაღალდების, ფასიანი 
ქაღალდების ინდექსზე ფიუჩერსების და ფასიან 
ქაღალდებზე ოფციონების, უფლებამოსილი 
აგენტების მიერ კომისიის საფუძველზე დადებუ-
ლი გარიგებით; გარიგება ფასიანი ქაღალდების 
ინდექსებზე ფიუჩერსებით; საბროკერო სააგენ-
ტოები ფასიანი ქაღალდების შესახებ ფორვარ-
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დული ხელშეკრულების, ფასიანი ქაღალდების 
ინდექსზე ფიუჩერსების შესახებ ფორვარდული 
ხელშეკრულების, ფასიან ქაღალდებზე ოფციო-
ნების შესახებ ფორვარდული ხელშეკრულების, 
ნაღდი და ფორვარდული გარიგებები ფასიანი 
ქაღალდების ინდექსებზე ფიუჩერსებით; საბრო-
კერო საქმიანობა ფასიანი ქაღალდების ლიკვი-
დაციისთვის; დეპოზიტების მიღება [მათ შორის, 
ობლიგაციების შემცვლელის გამოშვება] და 
ნაწილობრივი დეპოზიტების მიღება ფიქსი-
რებული ინტერვალებით; ინფორმაციის მიწოდე-
ბა საბანკო ანგარიშთან დაკავშირებული ოპე-
რაციის შესახებ; სააგენტოები სამგზავრო ჩეკე-
ბის გამოსაშვებად; ფულის გადაცვლა; ტაქსის 
ბილეთების გამოშვება და მათზე გადახდების 
წარმოება; საკრედიტო გარანტია მათთვის, ვინც 
ახორციელებს გაყიდვებს  განვადებით; საკრე-
დიტო სააგენტოების მომსახურება; სამგზავრო 
ჩეკების გამოშვება; სამგზავრო ჩეკების გამოშ-
ვება და მათი შეძენა; ფულადი გზავნილები 
უცხოეთში მოგზაურებისთვის; ინტეგრალურ 
სქემიანი საკრედიტო ბარათების გამოშვების 
მომსახურება; ელექტრონული გადახდების ელე-
ქტრონული დამუშავება გლობალური კომპიუ-
ტერული ქსელის მეშვეობით და მათთან დაკავ-
შირებული რჩევების, კონსულტაციის და ინფო-
რმაციის მიწოდება; იდენტიფიკაცია და ელექ-
ტრონული გადახდა, რომელიც დაკავშირებუ-
ლია ონლაინ გვერდის გამოყენებით ელექტ-
რონულ საბანკო ოპერაციასთან, მასთან დაკავ-
შირებული რჩევების, კონსულტაციის და ინ-
ფორმაციის მიწოდება; ფასიანი ქაღალდების 
გამოშვება, მართვა ან გარიგება, ფასიანი ქა-
ღალდების გამოშვებასთან, მართვასთან ან 
გარიგებასთან დაკავშირებული რჩევები, კონ-
სულტაციები და საინფორმაციო მომსახურება; 
ელექტრონული გადახდების დამუშავების მომ-
სახურება; ფულადი გზავნილების მომსახურება; 
გადასახადების აკრეფა საქონლის გაგზავ-
ნისთვის; გადახდების დამუშავების მომსახუ-
რება ელექტრონული ფულის, საკრედიტო ბა-
რათების ან სადებეტო ბარათების მომხმარებ-
ლების ბიომეტრიული იდენტიფიკაციის მეშვეო-
ბით, როგორიცაა ინდივიდუალური სერტიფი-
კაცია თვალის გუგით ან ინდივიდუალური სერ-
ტიფიკაცია სახით; გადახდების დამუშავების 
მომსახურება ელექტრონული ფულის, საკრე-
დიტო ბარათების ან სადებეტო ბარათების 
მომხმარებლებისთვის შტრიხკოდის წამკითხა-
ვის ან ორგანზომილებიანი მატრიცული შტრიხ-
კოდის წამკითხავის გამოყენებით; გადახდების 
დამუშავების მომსახურება ელექტრონული 
ფულის, საკრედიტო ბარათების ან სადებეტო 
ბარათების მომხმარებლებისთვის მოკლე რადი-
უსზე მოქმედი კავშირის გამოყენებით; წინასწარ 
გადახდილი ელექტრონული ვირტუალური 
ვალუტის გამოშვება; ვირტუალური ვალუტის, 

კრიპტოვალუტის ან ფასიანი ქაღალდების გა-
მოშვება, მართვა ან გარიგება; ვირტუალური 
ვალუტის, კრიპტოვალუტის ან ფასიანი ქაღალ-
დების გამოშვებასთან,  მართვასთან ან გარი-
გებასთან დაკავშირებული რჩევები, კონსულ-
ტაციები და საინფორმაციო მომსახურება; 
ვირტუალური ვალუტისა ან კრიპტოვალუტის-
თვის განკუთვნილი საქონლით ვაჭრობისა და 
მომსახურების ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი 
გამნაღდებელი და გადამცვლელი პუნქტები; 
სააგენტოებისა და საბროკერო მომსახურება 
ვირტუალური ვალუტისა ან კრიპტოვალუტის-
თვის განკუთვნილი საქონლით ვაჭრობასა და 
მომსახურების ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი 
გამნაღდებელი და გადამცვლელი პუნქტებისთ-
ვის; ვირტუალურ ვალუტასთან ან კრიპტო-
ვალუტასთან დაკავშირებული გარიგებები; 
დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული საქმი-
ანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები. 
 

38 – დაშიფრული შეტყობინების გადაცემა; შეტ-
ყობინებების გაცვლის მომსახურება ონლაინ 
რეჟიმში; უსადენო ციფრული შეტყობინებების  
გაცვლის მომსახურება; კავშირი ინტერნეტის 
საშუალებით და ერთრანგიანი კავშირი, მონა-
ცემებისა და დოკუმენტების ელექტრონული 
გადაცემა კომპიუტერული ტერმინალების მეშ-
ვეობით; ხმოვანი შეტყობინებების, მონაცემების, 
აუდიო, ვიდეო მასალების, გრაფიკის, გამოსა-
ხულების, სიგნალების, შეტყობინებებისა და 
ინფორმაციის ელექტრონული, ელექტრული და 
ციფრული გადაცემა; ხმოვანი შეტყობინებების 
და მონაცემების უსადენო გადაცემა; ქსელში 
წვდომის წერტილების უზრუნველყოფის მომსა-
ხურება; უსადენო საკომუნიკაციო ქსელები და 
ინტერნეტი; შეტყობინებების მომსახურება, 
კერძოდ: ტექსტების, აუდიოს, გამოსახულების 
ან ვიდეოს სახით შეტყობინებების გაგზავნა, 
მიღება და გადაგზავნა; ელექტრონული კონფე-
რენციების, სადისკუსიო ჯგუფების და სადის-
კუსიო ფორუმების წვდომის უზრუნველყოფა და 
მართვა; აუდიო-ვიზუალური მასალების უწყვეტ 
რეჟიმში გადაცემა ინტერნეტის საშუალებით; 
შეტყობინებების ელექტრონული დაფებით, 
სადისკუსიო ჯგუფებით და ფორუმებით უზ-
რუნველყოფა, კომპიუტერის მომხმარებლებს 
შორის ონლაინ რეჟიმში შეტყობინებებისა და 
ფოტოსურათების გადაცემის მიზნით; საკომუ-
ნიკაციო მომსახურება, რომელთანაც წვდომა 
ხორციელდება წვდომის კოდის მეშვეობით; 
საკომუნიკაციო მომსახურება აბონენტის იდენ-
ტიფიკაციის მოდულის (SIM) ბარათების გამოყე-
ნების საშუალებით; პეიჯერული მომსახურება; 
ელექტრონული ფოსტის მომსახურება; გლობა-
ლურ საკომუნიკაციო ქსელში მრავალი მომხ-
მარებლის ინტერაქტიული წვდომის უზრუნველ-
ყოფა; ყველა სახის აუდიო და ვიდეო გადაცე-
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მების ტრანსლაცია და გადაცემა ტელეფონის, 
ტელევიზიის და გლობალური საკომუნიკაციო 
ქსელის მეშვეობით; ვიდეო და აუდიო ტელე-
კონფერენციები ინტერნეტის საშუალებით, მო-
ნაცემთა ასინქრონული გადაცემის რეჟიმით 
მომსახურება, ციფრული ქსელის მომსახურება 
ინტეგრირებული სერვისებით, ინტერნეტ პრო-
ტოკოლის საკომუნიკაციო მომსახურება, ვირ-
ტუალური კერძო ქსელის მომსახურება და 
კავშირის კერძო ხაზების მომსახურება; ხმოვანი 
შეტყობინებების, მონაცემების, ვიდეო და მულ-
ტიმედიის კომუტირებული არხებით გადაცემის 
მომსახურება; ხმოვანი შეტყობინებების მომსა-
ხურება; უფასო გამოძახების მომსახურებისა და 
გამოძახების მარშრუტიზაცია; შეტყობინებების 
გადაცემის ცენტრების მომსახურება ხმოვანი 
სატელეფონო შეტყობინებების მომსახურების 
სფეროში; ვიდეო, აუდიო და საინფორმაციო 
სატელეფონო კონფერენციის მომსახურება; 
კომპიუტერულ, ელექტრონულ და ონლაინ მონა-
ცემთა ბაზასთან წვდომის უზრუნველყოფა; 
ონლაინ ფორუმებით უზრუნველყოფა ისეთი 
თემების განსახილველად, რომლებიც წარმოა-
დგენს ზოგადი ინტერესის საგანს; ონლაინ 
რეჟიმში კავშირის არხების უზრუნველყოფა, 
რომლებსაც ვებსაიტ მომხმარებლები სხვა 
ადგილობრივ და გლობალურ ვებ-გვერდებზე 
გადაჰყავთ; გლობალური კომპიუტერული ქსე-
ლის მეშვეობით ხელმისაწვდომ კომპიუტერულ 
სერვერებზე განთავსებულ ვებ გვერდებთან 
წვდომის უზრუნველყოფა მესამე პირებისთვის; 
აუდიო, ტექსტური და ვიდეო მაუწყებლობის 
მომსახურება ინტერნეტის ან სხვა საკომუნი-
კაციო ქსელების საშუალებით ატვირთვადი, 
განთავსებადი და მონიშვნადი აუდიო, ტექსტუ-
რი და ვიდეო კონტენტით მესამე პირებისთვის; 
კომპიუტერული მონაცემების ბაზებთან წვდო-
მის უზრუნველყოფა სოციალური ქსელების 
სფეროში; ელექტრონული კონფერენციების, 
სადისკუსიო ჯგუფების და სადისკუსიო ფო-
რუმების უზრუნველყოფა და მართვა ინტერ-
ნეტის მეშვეობით; მონაცემებისა და ინფორმა-
ციის გადაცემა პეიჯერების საშუალებით; 
ყველა სახის აუდიო, ვიდეო პროგრამების გადა-
ცემა და ტრანსლაცია ტელეფონის, ტელევიზიის 
და გლობალური საკომუნაკციო ქსელის მეშ-
ვეობით, ვიდეო და აუდიო ტელეკონფერენციები 
ინტერნეტის მეშვეობით, ასინქრონული 
გადაცემის რეჟიმით მომსახურება, ციფრული 
ქსელის მომსახურება ინტეგრირებული სერვი-
სებით, ინტერნეტ პროტოკოლის საკომუნიკაციო 
მომსახურება, კერძოდ, ხმოვანი კავშირის მომ-
სახურება ინტერნეტ პროტოკოლის მეშვეობით, 
ინტერნეტ ტელემაუწყებლობის მომსახურება; 
ხმოვანი შეტყობინებების, მონაცემების, გრა-
ფიკების, გამოსახულების, აუდიოს და ვიდეოს 
გადაცემა კავშირგაბმულობის ქსელის, უსადე-

ნო საკომუნიკაციო ქსელების და ინტერნეტის 
მეშვეობით; აუდიოს, ვიდეოს, გამოსახულებე-
ბის, ტექსტების და სხვა მონაცემების გადაცემა 
საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით; ხმოვანი 
შეტყობინებების, მონაცემების, გამოსახულებე-
ბის, აუდიოს, ვიდეოს და ინფორმაციის გადაცე-
მა ტელეფონისა და გლობალური საკომუნიკა-
ციო ქსელების მეშვეობით; ხმოვანი კავშირის 
უზრუნველყოფის მომსახურება ინტერნეტის 
პროტოკოლის მეშვეობით; შეტყობინებებისა და 
გამოსახულებების გადაცემა კომპიუტერის მეშ-
ვეობით; ინტერნეტის ქსელისა და ვიდეო 
კონფერენციის მომსახურება; კომპიუტერული 
ქსელის მეშვეობით კონფერენციების მომსახუ-
რება; შეტყობინებების მომენტალური გაცვლის 
მომსახურება; მარტივი შეტყობინებებისა და 
მულტიმედიური შეტყობინებების  გაცვლის მომ-
სახურება კავშირგაბმულობისა და კომპიუტე-
რული ქსელების მეშვეობით; ინფორმაციის 
კომპიუტერით გადაცემა, ინტერნეტის პროტო-
კოლის მეშვეობით ხმოვანი კავშირის მომსა-
ხურება, შეტყობინებების მომსახურება, ვიდეო 
ზარებისა და ვიდეო კონფერენციების მომსა-
ხურება; პერსონალური კავშირის მომსახურება; 
კერძო სატელეფონო ხაზების მომსახურება; 
უფასო სატელეფონო კავშირის და უფასო 
გამოძახების მარშრუტიზაციის მომსახურება; 
ელექტრონული შეტყობინებების გაცვლის მომ-
სახურება; ფიჭური სატელეფონო კავშირის 
მომსახურება; საკომუნიკაციო ქსელებთან 
მრავალი მომხმარებლის წვდომის უზრუნველ-
ყოფა; სადისკუსიო ფორუმები და შეტყობი-
ნებების ელექტრონული დაფები მომხმარებ-
ლებს შორის შეტყობინებების გადასაცემად, 
რომლებიც უკავშირდება სტუდენტურ ცხოვრე-
ბას, საერთო ინტერესებს, თემატურ განცხა-
დებებს, ვირტუალურ გაერთიანებას, სოციალურ 
ქსელებს, ფოტოების გაცვლასა და ფოტოგრა-
ფიული გამოსახულებების ონლაინ რეჟიმში 
გადაცემას; აუდიო კლიპების, ტექსტების და 
ვიდეო კლიპების გადაცემა ელექტრონულად 
მესამე პირებისთვის; ელექტრონული კავშირი 
სადისკუსიო ფორუმების, სასაუბრო ოთახების 
და ინტერნეტ ფორუმების მეშვეობით; ფორუმები 
და სასაუბრო ოთახები სოციალური ქსელე-
ბისთვის; ციფრული ფაილების გადაცემა; 
გაერთიანების ფორუმების და სასაუბრო ოთა-
ხების უზრუნველყოფა მომხმარებლებისთვის 
ვიდეოების და სხვა მულტიმედიური კონტენტის 
განთავსების, მოძიების, ნახვის, გაზიარების, 
კრიტიკის, შეფასების და კომენტირების მიზნით 
ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების 
საშუალებებით; კავშირგაბმულობა. 
 

41 – მასტერ-კლასების ორგანიზება და ჩატა-
რება; სპორტისა და გართობის სფეროში ინ-
ფორმაციის უზრუნველყოფა; თამაშებით უზ-
რუნველყოფა; გართობის მომსახურება აუდიოს, 
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ვიდეოს, გამოსახულებების, ტექსტების და სხვა 
მონაცემების გასავრცელებლად; ინტერნეტისა  
და სხვა საკომუნიკაციო ქსელების საშუალებით 
საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი და გარ-
თობის მომსახურება, კერძოდ, ვებ გვერდების 
უზრუნველყოფა თემებისა და საკითხების ფარ-
თო სპექტრის აუდიო კლიპებით, ვიდეო კლი-
პებით, მუსიკალური წარმოდგენებით, მუსიკა-
ლური ვიდეოებით, ფილმის ნაწყვეტებით, ფო-
ტოებით, სხვა მულტიმედიური მასალებით და 
მასთან დაკავშირებული ინფორმაციით; საგან-
მანათლებლო -აღმზრდელობითი მომსახურება 
ონლაინ რეჟიმში; საგანმანათლებლო ტექსტე-
ბის პუბლიკაცია; მოთხრობების პუბლიკაცია; 
განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ- 
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანი-
ზება. 
 

42 – სააპლიკაციო მომსახურების პროვაიდერი 
და პროგრამული უზრუნველყოფა [SaaS] მომ-
სახურების სახით, მათ შორის პროგრამული 
უზრუნველყოფა ელექტრონული კომერციი-
სათვის, მობილური კომერციისათვის და 
ონლაინ შოპინგისათვის; სააპლიკაციო მომსა-
ხურების  პროვაიდერი და პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა [SaaS] მომსახურების სახით, მათ 
შორის პროგრამული უზრუნველყოფა ელექ-
ტრონული კომერციისათვის, მობილური კომერ-
ციისათვის და ონლაინ შოპინგისათვის, კერძოდ, 
ვირტუალური კლავიატურები, გრაფიკული სიმ-
ბოლოები და მომხმარებლის ინტერფეისები 
შენაძენებზე შეკვეთების დამუშავებაში დასახ-
მარებლად; სააპლიკაციო მომსახურების  პრო-
ვაიდერი და პროგრამული უზრუნველყოფა 
[SaaS] მომსახურების სახით, მათ შორის პროგ-
რამული უზრუნველყოფა ელექტრონული კო-
მერციისათვის, მობილური კომერციისათვის და 
ონლაინ შოპინგისათვის, კერძოდ, პროგრამული 
უზრუნველყოფა ინტერაქტიული მიმოწერისა და 
შეტყობინებების გადასაცემად, რომლებიც ეხე-
ბა ელექტრონულ კომერციას, მობილურ კომერ-
ციას და ონლაინ შოპინგს; კვლევა და დამუ-
შავება კავშირგაბმულობისა და საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების სფეროში; სამრეწველო ანალი-
ზისა და კვლევის მომსახურება სატელეკომუ-
ნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
სფეროში; კომპიუტერის აღჭურვილობის და 
პროგრამული უზრუნველყოფის დიზაინი, ტექ-
ნიკური მომსახურება და დამუშავება; ელე-
ქტრონულ მონაცემთა შენახვასთან დაკავში-
რებული კომპიუტერული მომსახურება; ინტერ-
ნეტში პლატფორმების უზრუნველყოფა; ციფ-
რული მონაცემების დაშიფვრის მომსახურება; 
ინფორმაციის, შეტყობინებებისა და მონაცემე-
ბის დაშიფვრა, გაშიფვრა და იდენტიფიკაცია; 
კომპიუტერული სათამაშო პროგრამების დამუ-
შავება და სრულყოფა; არა-ჩამოტვირთვადი 

პროგრამული უზრუნველყოფის დროებითი გა-
მოყენების უზრუნველყოფა ატვირთვის, გა-
დაღების, განთავსების, ჩვენების, რედაქტირე-
ბის, თამაშის, უწყვეტ რეჟიმში გადაცემის, 
ნახვის, წინასწარ ნახვის, ეკრანზე გამოტანის, 
მონიშვნის, ბლოგის წარმოების, გაზიარების, 
მართვის, გავრცელების, პუბლიკაციის, აღწარ-
მოების შესაძლებლობით და ელექტრონული 
რესურსების, მულტიმედიური კონტენტის, ვიდე-
ოების, ფილმების, სურათების, გამოსახულებე-
ბის, ტექსტების, ფოტოების, მომხმარებლის 
მიერ ნაწარმოები კონტენტის, აუდიო კონტენტის 
და ინფორმაციის სხვა ხერხებით უზრუნველ-
ყოფა ინტერენტის და სხვა საკომუნიკაციო ქსე-
ლების მეშვეობით; არა-ჩამოტვირთვადი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის დროებითი გამოყე-
ნების უზრუნველყოფა ადგილსამყოფელის შე-
სახებ სხვებთან ინფორმაციის გაზიარების შე-
საძლებლობით; არა-ჩამოტვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის დროებითი გამოყენების 
უზრუნველყოფა პერსონალის  თვალყურის დევ-
ნების მიზნით; ელექტრონული მეხსიერების 
სივრცის გაქირავება ინტერნეტში; არა-ჩამოტ-
ვირთვადი ინტერაქტიული სამუშაო რეჟიმის 
პროგრამული უზრუნველყოფის დროებითი გა-
მოყენების უზრუნველყოფა; ინტერაქტიული 
სამუშაო რეჟიმის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის დამუშავება, სრულყოფა, ტექნიკური 
მომსახურება, შეკეთება და განახლება; კომპიუ-
ტერული სისტემების გაქირავება; კომპიუტე-
რული სერვერების მეხსიერების შემნახველი 
მოწყობილობების გაქირავება; სერვერების მეხ-
სიერების შემნახველი მოწყობილობების გაქი-
რავება საკომუნიკაციო ქსელებში; საკომუნი-
კაციო ქსელების გამოყენებით სააპლიკაციო 
პროგრამული უზრუნველყოფის უზრუნველ-
ყოფა; კომპიუტერული პროგრამების დამუ-
შავება, წარმოება ან ტექნიკური მომსახურება; 
კომპიუტერების გაქირავება; არა-ჩამოტვირთ-
ვადი კომპიუტერული პროგრამების უზრუნველ-
ყოფა; კომპიუტერული მონაცემების ბაზებთან 
წვდომის დროის გაქირავება ელექტრონული 
ვაჭრობისთვის; მონაცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკ-
თა ქსელის ან გამანაწილებელი ქსელის უზრუნ-
ველყოფა ან გაქირავება; კომპიუტერული პრო-
გრამების უზრუნველყოფა ან გაქირავება მონა-
ცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკთა  ქსელისთვის ან 
გამანაწილებელი ქსელისთვის; კომპიუტერებით 
უზრუნველყოფა ან გაქირავება მონაცემთა გა-
დაჯაჭვულ ბლოკთა ქსელისთვის ან გამანაწი-
ლებელი ქსელისთვის; კომპიუტერული პროგრა-
მების დამუშავება, წარმოება ან ტექნიკური მომ-
სახურება მონაცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკთა  
ქსელისთვის ან გამანაწილებელი ქსელისთვის; 
ვირტუალური ვალუტის ან კრიპტოვალუტის 
უზრუნველყოფა მონაცემთა გადაჯაჭვულ ბლო-
კთა ქსელით ან გამანაწილებელი ქსელით ან 
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მათი გაქირავება; ვირტუალური ვალუტის ან 
კრიპტოვალუტის მონაცემთა გადაჯაჭვულ 
ბლოკთა ქსელის ან გამანაწილებელი ქსელის 
უზრუნველყოფა კომპიუტერული პროგრამებით 
ან მათი გაქირავება; ვირტუალური ვალუტის ან 
კრიპტოვალუტის მონაცემთა გადაჯაჭვულ 
ბლოკთა ქსელის ან გამანაწილებელი ქსელის 
უზრუნველყოფა კომპიუტერებით ან მათი გაქი-
რავება; კომპიუტერული პროგრამების დამუშა-
ვება, წარმოება ან ტექნიკური მომსახურება ვირ-
ტუალური ვალუტის ან კრიპტოვალუტის მონა-
ცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკთა ქსელის ან გამა-
ნაწილებელი ქსელისათვის; მონაცემთა გადა-
ჯაჭვულ ბლოკთა ქსელის ან გამანაწილებელი 
ქსელის უზრუნველყოფა ან გაქირავება მესამე 
პირთა საქონლისა და მომსახურების გაყიდ-
ვების ხელშესაწყობად გაყიდვების ადმინისტ-
რირებისა და მასტიმულირებელი სქემების წყა-
ლობით, მათ შორის, ბონუსის ქულებით (სავაჭ-
რო კუპონებით); გაყიდვების ადმინისტრირებისა 
და მასტიმულირებელი სქემების წყალობით, მათ 
შორის ბონუსის ქულებით (სავაჭრო კუპონე-
ბით), მესამე პირთა საქონლისა და მომსახუ-
რების გაყიდვების ხელშესაწყობად გათვალის-
წინებული მონაცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკთა 
ქსელის ან გამანაწილებელი ქსელის უზრუნ-
ველყოფა კომპიუტერული პროგრამებით ან მათი 
გაქირავება; გაყიდვების ადმინისტრირებისა და 
მასტიმულირებელი სქემების წყალობით, მათ 
შორის, ბონუსის ქულებით (სავაჭრო კუპონე-
ბით), მესამე პირთა საქონლისა და მომსა-
ხურების გაყიდვების ხელშესაწყობად გათვალი-
სწინებული მონაცემთა გადაჯაჭვულ ბლოკთა 
ქსელის ან გამანაწილებელი ქსელის უზრუნ-
ველყოფა კომპიუტერებით ან მათი გაქირავება; 
კომპიუტერული პროგრამების დამუშავება, 
წარმოება ან ტექნიკური მომსახურება მონაცემ-
თა გადაჯაჭვულ ბლოკთა ქსელისთვის ან გამა-
ნაწილებელი ქსელისთვის, რომელიც გათვა-
ლისწინებულია მესამე პირთა საქონლისა და 
მომსახურების გაყიდვების ხელშესაწყობად გა-
ყიდვების ადმინისტრირებისა და მასტიმუ-
ლირებელი სქემების წყალობით, მათ შორის, 
ბონუსის ქულებით (სავაჭრო კუპონებით); სამე-
ცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და 
მათთან დაკავშირებული კვლევები და დამუშა-
ვება; სამრეწველო ანალიზი და კვლევების მომ-
სახურება; კომპიუტერების ტექნიკური და პროგ-
რამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრუ-
ლყოფა. 
 

45 – სოციალური ქსელით მომსახურება; ინტე-
რაქტიული ვებ გვერდების უზრუნველყოფა 
პირებისთვის, სხვა პირების ადგილსამყოფელის 
დასადგენად, მათი დაცვის, უსაფრთხოებისა ან 
სოციალური ქსელების მიზნით გლობალური 
პოზიციონირების სისტემის გამოყენებით; იური-
დიული მომსახურება; უსაფრთხოების მომ-

სახურება საკუთრების და ინდივიდუალურ 
პირთა ფიზიკური დაცვისათვის; ინდივიდუა-
ლურ პირთა მოთხოვნილებების დასაკმაყო-
ფილებლად სხვა პირთა მიერ გაწეული პერ-
სონალური და სოციალური მომსახურება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100799 A 
(210) AM 100799 
(220) 2018 12 17 
(731) შპს ,,გაერთიანებული თამბაქოს სააგენტო“ 

კრწანისის II შეს. 15, კორპ. 2, ბ. 25,  
თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(540) 

 
 

(591) ლურჯი, თეთრი 
(531) 03.07.07; 27.05.01; 27.05.19; 29.01.12 
(511)  
34 – თამბაქო, სიგარეტები, სიგარილები, სიგა-
რები, თამბაქოს ნაწარმი, სიგარეტის ქაღალდი, 
სიგარეტის ფილტრები, სიგარეტის ქაღალდის 
ბუკლეტები, სიგარეტის ჰილზები, სანთებლები, 
მწეველთა საკუთნო, ასანთი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100805 A 
(210) AM 100805 
(220) 2018 12 18 
(731) ფეისბუქ ინკ. (დელავერის კორპორაცია) 

1601 ვილოუ როუდ, მენლო პარკი  
კალიფორნია, 94025, აშშ 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 02.09.14 
(511)  
16 – ნაბეჭდი პროდუქცია; პუბლიკაციები; ჟურ-
ნალები; წიგნები; ბროშურები; ცნობარები; ნა-
ბეჭდი სახელმძღვანელოები; კატალოგები; ფო-
ტოები; საკანცელარიო საქონელი; ილუსტრა-
ციები; დღიურები; კალენდრები; ფოტოალბომე-
ბი; ნაბეჭდი გამოცემები; საწერი საკუთნო; პირა-
დი ორგანაიზერები; მისამართების წიგნები; 
უბის წიგნაკები; საოფისე რეკვიზიტი; სტიკე-
რები (ეტიკეტები); პლაკატები; სავიზიტო ბარა-
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თები და პირადობის მოწმობები; კალმისტრები; 
არამაგნიტური სასაჩუქრე ბარათები. 
 

18 – ჩანთები, კერძოდ, უნივერსალური სპორტუ-
ლი ჩანთები, უნივერსალური ჩანთები, ჩანთები 
და ჩანთები სპორტული ტანსაცმლისთვის, დიდი 
ზომის ჩანთები, სასკოლო ჩანთები (ზურგ-
ჩანთები), ჩანთები-შალითები, სამგზავრო ჩან-
თები, სპორტული ჩანთები, ზურგჩანთები, პლა-
ჟის ჩანთები, ქამარზე მისამაგრებელი ჩანთები, 
კლატჩები, კოსმეტიკისთვის განკუთვნილი ჩან-
თები, რომლებიც იყიდება ცარიელი, სპორტული 
ჩანთები (ტანვარჯიშისთვის); ტყავი და ტყავის 
იმიტაცია; ცხოველების ტყავი; სამგზავრო სკივ-
რები; ქოლგები; ხელჯოხები; უბის წიგნაკები; 
ქალის ხელჩანთები; საფულეები; საფულეები 
საკრედიტო ბარათებისთვის; ჩანთა-ტომარა; 
დიპლომატები; ქოლგები; პორტფელები; კაცის 
პატარა ჩანთები „ტოლო“.  
 

20 – ჩარჩოები სურათებისთვის. 
 

21 – თერმოიზოლირებული კონტეინერები საკვე-
ბი პროდუქტებისთვის და სასმელებისთვის; პო-
რტატაიული პლასტმასის მაცივრები; გადასატა-
ნი ლითონის რადიატორები; ქვესადგამები 
არაქაღალდის, რომლებიც არ წარმოადგენს მა-
გიდის თეთრეულს; ბოთლის გასახსნელები; დო-
ქები პლასტმასის ვედროები; პლასტმასის ჭიქე-
ბი; არაძვირფასი ლითონებისგან დამზადებული 
ლანგრები; მუყაოს ქვესადგამები ბოთლებისთ-
ვის; ტოლჩები; ფინჯნები; პენოპლასტის ქვე-
სადგამები; ქილები პროდუქტების შენახვისთ-
ვის; მინის და ფაიფურის საჩუქრები;  მინის, ფაი-
ფურის, კერამიკის, ქაშანურის, ფაიფურის ფიგუ-
რები; ჭურჭელი სასმელებისთვის; წყლის ბოთ-
ლები, რომლებიც იყიდება ცარიელი. 
 

25 – კაცის, ქალის და ბავშვის ტანსაცმელი, 
კერძოდ, პერანგები, მაისურები, ქურთუკები, 
ტოპები,  სპორტული პერანგები, ქამრები არატ-
ყავის,  პალტოები,  ჟილეტები, ბლუზები,  ტრი-
კოტაჟის ნაწარმი,  საბანაო ტრუსები, შორტები, 
შარვლები, რეიტუზები, ქვედა საცვლები, ტრუ-
სები მოკრივეებისთვის; კაბები, ქვედაბოლოები; 
ჰალსტუხები, შარფები, ბენდენები, პიჟამოები, 
სახლის ტანსაცმელი, წინდები, სვიტრები, სპო-
რტული შარვლები, წინსაფრები, მზისგან დამ-
ცავი წინსაფრები; ფეხსაცმელი. 
 

43 – სასტუმროების, რესტორნების  და ბარების  
მომსახურება.  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100819 A 
(210) AM 100819 
(220) 2018 12 20 
(731) შერატონ ინტერნეშენელ იპ ლლკ 

უან სტარპოინტი, სტამფორდი,  
კონექტიკუტი  06902, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 25.01.10; 26.01.18; 26.11.09; 27.05.05; 27.05.21 
(511)  
35 – სარეკლამო მომსახურება; ფრენჩაიზინგუ-
ლი მომსახურება, კერძოდ, მესამე პირებისთვის 
დახმარების შეთავაზება საქმიანობის მართვაში 
სასტუმროების, რესტორნების, ღამის კლუბე-
ბის, ბარების, სპას (მინერალური კურორტების), 
დასასვენებელი და გასართობი და ფიტნეს ად-
გილების მომსახურების, საცალო ვაჭრობის მა-
ღაზიების, კონდომინიუმების (ერთი და იგივე ტე-
რიტორიის ერთობლივი მფლობელობა), მრა-
ვალბინიანი სახლების, საკონფერენციო ცენტ-
რების და თაიმშერული კურორტების დაფუძნე-
ბისა და მათი მოქმედების უზრუნველსაყოფად; 
მომსახურება საქმიანობის მართვის სფეროში, 
კერძოდ, სასტუმროების, რესტორნების, ღამის 
კლუბების, ბარების, სპას (მინერალური კურორ-
ტების), დასასვენებელი და გასართობი და ფიტ-
ნეს ადგილების, საცალო მაღაზიების, კონდო-
მინიუმების, მრავალბინიანი სახლების, საკონ-
ფერენციო ცენტრების და თაიმშერული კურორ-
ტების, საკურორტო-დასასვენებელი კლუბების, 
დასასვენებელი კლუბების, საერთო ინტერესე-
ბის მქონე პირთა კლუბების, კერძო კლუბების, 
კლუბების გამოყენების უფლების და გრძელვა-
დიანი სალიზინგო პროექტების მართვა და მათი 
მუშაობის უზრუნველყოფა მესამე პირებისთვის; 
საცალო ვაჭრობის მაღაზიების, საცალო ვაჭ-
რობის კატალოგების და ონლაინ საცალო ვაჭ-
რობის მაღაზიების მომსახურება, კერძოდ, სა-
ჩუქრების, სუვენირების და კეთილმოწყობის 
მაღაზიებით მომსახურება ისეთი სფეროები-
სთვის, როგორიცაა კოსმეტიკური ნაწარმი, ტუა-
ლეტის საკუთნო, საყოფაცხოვრებო მანქანები, 
ხელის იარაღები, ოპტიკური საქონელი, ფოტოა-
პარატები და კამერები, CD-ები, DVD-ები, საო-
ჯახო ელექტრული და ელექტრონული მოწყო-
ბილობები, მათ შორის, თეთრეული, საიუველი-
რო ნაწარმი, საათები, მაჯის საათები, საკანცე-
ლარიო ნაწარმი, გამოცემები, ქოლგები, პარა-
სოლები, ჩემოდნები, ჩანთები, ავეჯი, სააბაზა-
ნოს აქსესუარები, საოჯახო ნივთები და ჭურჭე-
ლი, სამზარეულოს  ნივთები და მოწყობილო-
ბები, საბაღე მოწყობილობები და ნივთები, საო-
ჯახო საკუთნო, საწოლები, მატრასები, საწო-
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ლის საკუთნო, საწოლის თეთრეული, პირსახო-
ცები,  საფეიქრო ნაწარმი, ტანსაცმელი, ფეხსაც-
მელი, თავსაბურავი, საგალანტერიო საქონელი, 
სათამაშოები და თამაშები, სპორტული მოწყო-
ბილობები, საკვები პროდუქტები, სასმელები, 
ღვინოები, ყვავილები და ტყავის ნაწარმი, კერ-
ძოდ, წიგნის სანიშნეები, ჩანთები, ქალის ხელ-
ჩანები, საფულეები, ქისები, საბარგო ჩანთები, 
საბარგო საჭდეები, ეტიკეტები, გასაღების ბუდე-
ები და რგოლები; ონლაინ საცალო ვაჭრობით 
მომსახურება; საცალო ვაჭრობის კატალოგე-
ბით მომსახურება; საოფისე მოწყობილობებთან 
და მანქანებთან გამოყენებული ტექნიკური 
საშუალებებით უზრუნველყოფა; საქმიანობის 
სფეროსთან დაკავშირებული კონსულტაციები; 
საქმიანი სფეროს ადმინისტრირება. 
 

36 – მომსახურება დაკავშირებული უძრავ ქონე-
ბასთან, კერძოდ, აპარტამენტების, ბინების, კონ-
დომინიუმების, საცხოვრებელი უძრავი ქონების 
მართვა, დაფინანსება, საბროკერო მომსახურე-
ბა, ლიზინგი, გაყიდვა და მარკეტინგი; საოფისე 
და საცალო ვაჭრობის სივრცეების მართვა, 
გაქირავება და ლიზინგი; მომსახურება დაკავში-
რებული უძრავ ქონებასთან, კერძოდ, თაიმშერუ-
ლი საკუთრების მართვა, დაფინანსება, საბრო-
კერო მომსახურება, ლიზინგი, გაყიდვა და მარ-
კეტინგი; თაიმშერული დასასვენებელი უძრავი 
ქონების მომსახურება; თაიმშერული გაცვლის 
მოწყობა; თაიმშერული დასვენების მოწყობა. 
 

41 – გასართობი, სპორტული და კულტურული 
ღონისძიებებით უზრუნველყოფა, კერძოდ, სა-
ხალხო სპორტული და კულტურული ღონისძი-
ებების, ცოცხალი მუსიკალური წარმოდგენების, 
კულინარიული და ხელოვნების ღონისძიებების 
ორგანიზება; კონფერენციების მოწყობა და გა-
მოფენების ორგანიზება კულტურული და სა-
განმანათლებლო მიზნით; ბილეთების გაყიდვი-
სა და დაჯავშნის ორგანიზება სანახაობების და 
სხვა გასართობი ღონისძიებებისთვის; გამაჯან-
საღებელი და ფიტნეს კლუბების მომსახურება, 
კერძოდ, ფიზიკურ ვარჯიშებთან დაკავშირე-
ბული ინსტრუქციებით და კონსულტაციებით 
უზრუნველყოფა; სავარჯიშო მოწყობილობების 
გაქირავება; ფიტნესისა და ვარჯიშისთვის გან-
კუთვნილი აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; 
აქტიური დასვენებისთვის განკუთვნილი აღჭურ-
ვილობით უზრუნველყოფა; საცურაო აუზებისა 
და წყლის სპორტის აღჭურვილობით უზრუნ-
ველყოფა; ტენისის აღჭურვილობით უზრუნველ-
ყოფა, ტენისის კორტების და ტენისის ინსტ-
რუქციების გაქირავება; სათამაშო ავტომატების 
დარბაზებით უზრუნველყოფა; საქორწინო ღო-
ნისძიების დაგეგმვა; ღონისძიების დაგეგმვის და 
მართვის სამსახურები, კერძოდ, განსაკუთრებუ-
ლი ღონისძიებების მოწყობა, ორგანიზება, გან-
რიგის  შედგენა და დაგეგმვა საზოგადოებრივი 

გართობის მიზნით; კაზინოთი მომსახურება; 
თამაშებით მომსახურება; კაბარეთი მომსახუ-
რება; ღამის კლუბებით მომსახურება; სასტუმ-
როს სტუმრების უზრუნველყოფა საგანმანათ-
ლებლო და გასართობი ინფორმაციით სასტუმ-
როს სიახლოვეს ადგილობრივი ღირსშესანიშ-
ნაობების და საინტერესო ადგილების შესახებ 
და მათთან დაკავშირებული მასალის გავრცე-
ლება; სამხატვრო გამოფენები. 
 

43 – დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყო-
ფის მომსახურება; სასტუმროებით მომსახუ-
რება; რესტორნებით, კატერინგით, ბარებით და  
კოქტეილ-ბარებით მომსახურება; დასასვენე-
ბელი სახლებით მომსახურება; შეხვედრების, 
კონფერენციების და გამოფენების ზოგადი მომ-
სახურებით უზრუნველყოფა; ბანკეტების და სო-
ციალური სფეროს  მომსახურების უზრუნველ-
ყოფა განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის; მე-
სამე პირების სასტუმროებში განთავსებისთვის 
დაჯავშნის მომსახურება. 
 

44 – სპა მომსახურება, კერძოდ, სახის, თმის, 
კანის და სხეულის მოვლის უზრუნველყოფა,  
მანიკურით და პედიკიურით მომსახურება, 
მასაჟი, სხეულზე ცვილით მომსახურება და 
სილამაზის სალონებით მომსახურება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100858 A 
(210) AM 100858 
(220) 2018 12 21 
(731) სს ,,სასტუმროებისა და რესტორნების  

მენეჯმენტ ჯგუფი-ემ|გრუპ“ 
თ. ჩანტლაძის ქ. 40, 0109, თეთრი ხევის  
დასახლება, დიდი ლილო, საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი, მწვანე 
(531) 26.01.01; 26.01.04; 26.01.18 
(511)  
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100866 A 
(210) AM 100866 
(220) 2018 12 22 
(731) შპს ,,აუტოტესტ გეორგია“ 
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ცამეტი ასურელი მამის ქ. 128,  
სოფ. დიღომი, 0159, თბილისი,   
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 16.03.17; 24.17.20; 26.13.25 
(511)  
37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების და-
ყენება. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსა-
ხურება და მასთან დაკავშირებული სამეცნიერო 
კვლევა და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა 
და სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული 
მომსახურება; კომპიუტერების ტექნიკური და 
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და 
სრულყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100881 A 
(210) AM 100881 
(220) 2018 12 26 
(731) შპს ,,კავკაზუს ტრაველი“  

მეტეხის ქ. 19/ფერისცვალების ქ. 20, 22,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
 

(591) შავ-თეთრი, წითელი, რუხი 
(531) 26.04.02; 26.04.07; 26.04.22; 26.04.24;  

 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.13 
(511)  
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, 
რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; 
ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალები საამკინძაო 
სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ – 
ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და 
საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი 
ნივთიერებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; 
საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის 
გარდა);  სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება 
(ხელსაწყოების გარდა); პლასტმასის შესაფუთი 
მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა 
კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე. 
 

25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; 
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და 
შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
 

41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზე-
ბა. 
 

42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მასთან დაკავშირებული კვლევა და 
დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეც-
ნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახუ-
რება; კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული 
უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა. 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100893 A 
(210) AM 100893 
(220) 2018 12 27 
(731) მაიორალ მოდა ინფანტილ ს.ა 

ლა ოროტავა, 118 – პოლგ. სან ლუისი,  
მალაგა, 29006, ესპანეთი 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

NUKUTAVAKE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100909 A 
(210) AM 100909 
(220) 2018 12 29 
(731) შენჟენ ლიანგბიაო ტექნოლოჯი  

ლიმიტიდ კომპანი 
იუნიტ 1808 – 1809, 18 ფლორ, ბილდინგ B,  
ჰუი ჰაი პლაზა, ჩუანგიე როუდ, ლონგჰუა  
ნიუ დისტრიქტ, შენჩჟენი, ჩინეთის  
სახალხო რესპუბლიკა 

(740) გიორგი მეიფარიანი 
(540) 

 
 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.03.23; 26.13.25 
(511)  
9 – ლეპტოპების ჩასადებად განკუთვნილი 
ჩანთები; დამცავი სახურავები და შალითები 
პერსონალური ციფრული დამხმარეებისთვის 
[PDAs]; პლანშეტური კომპიუტერების დამცავები 
და შალითები; დამცავი ფირები სმარტფონე-
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ბისთვის; ბუდეები და შალითები სმარტფო-
ნებისათვის; მანქანებში გამოსაყენებელი დამჭე-
რები ტელეფონებისათვის; ბუდეები და შალი-
თები პლანშეტური კომპიუტერებისათვის; კომ-
პიუტერის ეკრანების დამცავი ფირები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100920 A 
(210) AM 100920 
(220) 2019 01 05 
(731) შპს ,,კლ კოფი კომპანი“ 

ც. დადიანის ქ. 65, კორპ. 2, ბ. 57, თბილისი, 
გლდანი-ნაძალადევის რაიონი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.07.27; 26.01.15; 27.03.01;  

27.03.11 
(511)  
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა; 
ბრინჯი, ტაპიოკა (მანიოკა) და საგო; ფქვილი და 
მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, 
საკონდიტრო ნაწარმი; საკვები ყინული; შაქარი, 
თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; 
მარილი; მდოგვი; ძმარი, სოუსები (საკაზმები); 
სანელებლები, ყინული. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100928 A 
(210) AM 100928 
(220) 2019 01 09 
(310) 2018/726 
(320) 17 07 2018 
(330) MK 
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ 

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

 
 

(591) სხვადასხვა ტონის მწვანე, შავი, თეთრი 
(531) 01.03.01; 01.03.15; 01.05.01; 01.05.02; 01.15.09;  

24.01.07; 24.01.13; 25.01.01; 26.03.23;  
26.11.09; 26.15.01; 27.05.10; 27.05.11;  
27.05.24; 29.01.13 

(511)  
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბა-
ქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგა-
რეტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში 
გასახვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი 
თამბაქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამ-
ბაქო ,,სნუსი“; თამბაქოს შემცვლელები (არა-
სამედიცინო დანიშნულების); ელექტრონული 
სიგარეტები; თამბაქოს პროდუქტები, მისი 
შემდგომი გათბობის მიზნით; ელექტრონული 
მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარეტე-
ბის ან თამბაქოს გასათბობად ინჰალაციისათვის 
ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გამოყოფის 
მიზნით; თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტ-
რონულ სიგარეტებში გამოყენებისთვის; მწე-
ველთა საკუთვნოები, სიგარეტის ქაღალდი, 
სიგარეტის მილაკები (მუნდშტუკები), სიგარე-
ტის ფილტრები, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის 
კოლოფები, საფერფლეები, ჩიბუხები, სიგარე-
ტის გადასახვევი ჯიბის მოწყობილობები, 
სანთებლები, ასანთები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100931 A 
(210) AM 100931 
(220) 2019 01 09 
(310) 2018/730 
(320) 17 07 2018 
(330) MK 
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
 

 

(591) სხვადასხვა ტონის წითელი, თეთრი,  
ნაცრისფერი 

(531) 01.05.02; 01.05.12; 24.01.05; 24.01.07; 25.01.01;  
26.03.23; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.10;  
27.05.25; 29.01.13 

(511)  
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბა-
ქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგა-
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რეტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში 
გასახვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი 
თამბაქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამ-
ბაქო ,,სნუსი“; თამბაქოს შემცვლელები (არა-
სამედიცინო დანიშნულების); ელექტრონული 
სიგარეტები; თამბაქოს პროდუქტები, მისი 
შემდგომი გათბობის მიზნით; ელექტრონული 
მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარეტე-
ბის ან თამბაქოს გასათბობად ინჰალაციისათვის 
ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გამოყოფის 
მიზნით; თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტ-
რონულ სიგარეტებში გამოყენებისთვის; მწე-
ველთა საკუთვნოები, სიგარეტის ქაღალდი, 
სიგარეტის მილაკები (მუნდშტუკები), სიგარე-
ტის ფილტრები, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის 
კოლოფები, საფერფლეები, ჩიბუხები, სიგარე-
ტის გადასახვევი ჯიბის მოწყობილობები, 
სანთებლები, ასანთები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 100933 A 
(210) AM 100933 
(220) 2019 01 09 
(310) 2018/728 
(320) 17 07 2018 
(330) MK  
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ 

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

 
 

(591) სხვადასხვა ტონის ლურჯი,  
სხვადასხვა ტონის ცისფერი, თეთრი,  
ნაცრისფერი, წითელი 

(531) 01.05.02; 24.01.05; 24.01.07; 24.01.13; 26.03.23;  
26.11.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.14 

(511)  
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბა-
ქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგა-
რეტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში 
გასახვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი 
თამბაქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამ-
ბაქო ,,სნუსი“; თამბაქოს შემცვლელები (არა-
სამედიცინო დანიშნულების); ელექტრონული 
სიგარეტები; თამბაქოს პროდუქტები, მისი 
შემდგომი გათბობის მიზნით; ელექტრონული 
მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარეტე-

ბის ან თამბაქოს გასათბობად ინჰალაციისათვის 
ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გამოყოფის 
მიზნით; თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტ-
რონულ სიგარეტებში გამოყენებისთვის; მწე-
ველთა საკუთვნოები, სიგარეტის ქაღალდი, 
სიგარეტის მილაკები (მუნდშტუკები), სიგარე-
ტის ფილტრები, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის 
კოლოფები, საფერფლეები, ჩიბუხები, სიგარე-
ტის გადასახვევი ჯიბის მოწყობილობები, 
სანთებლები, ასანთები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 101224 A 
(210) AM 101224 
(220) 2019 01 11 
(731) შპს ,,ვიენეს გრუპ“ 

თენგიზ აბულაძის ქ. 34, ბ. 31, 0162,  
თბილისი,  ვაკის რაიონი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) მწვანე, თეთრი 
(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17;  

29.01.03 
(511)  
39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და 
შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 101241 A 
(210) AM 101241 
(220) 2019 01 17 
(731) შპს „ვაინმენ შპს“ 

გუდიაშვილის ქ. 11, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

Gunashauri 
გუნაშაური 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი  სასმელები (ლუდის გარდა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 101251 A 
(210) AM 101251 
(220) 2019 01 17 
(731) იანის სარქისიან 

ნავთლუღის ქ. 2, ბ. 14, თბილისი,  
საქართველო 

(740) შალვა გვარამაძე 
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(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, ვარდისფერი 
(531) 17.02.01; 17.02.02; 26.04.01; 26.04.22;  

26.04.24; 27.05.24; 28.19; 29.01.13 
(511)  
25 – ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

35 – საქონლის დემონსტრირება მესამე პირთათ-
ვის გაყიდვის ხელშეწყობის მიზნით; სადემონს-
ტრაციო დარბაზებით მომსახურება მესამე 
პირთათვის გაყიდვის ხელშეწყობის მიზნით; 
საცალო და საბითუმო ვაჭრობაში მაღაზიებით 
მომსახურება, მათ შორის, ვაჭრობა ინტერნეტის 
მეშვეობით. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 101252 A 
(210) AM 101252 
(220) 2019 01 18 
(731) შპს ,,პრინტარეა“ 

რუსთაველის გამზ. 40/1, 0108, თბილისი,   
ძველი თბილისის რაიონი, საქართველო 

(540) 

 
(591) ყვითელი, სალათისფერი, მწვანე, ცისფერი,  

ლურჯი, იასამნისფერი, წითელი,  
ნარინჯისფერი 

(531) 01.15.21; 25.07.15; 26.01.12; 26.01.13;  
26.01.16; 26.11.09; 29.01.15 

(511)  
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 მა-

სალა და თვალსაჩინოება (ხელსაწყოების გარ-
და); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც 
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპო-
გრაფიული კლიშე. 
   

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამ-
სახური. 
 

40 – მასალების დამუშავება. 
 

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 101254 A 
(210) AM 101254 
(220) 2019 01 18 
(731) შპს ,,ბარამბო“ 

სოფელი ნატახტარი, 3308, მცხეთა,  
საქართველო 

(540)  

ჩიროკო 
chiroko 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეუ-
ლი, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, ბა-
დაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; 
მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებ-
ლები; საკვები ყინული. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 101290 A 
(210) AM 101290 
(220) 2019 01 18 
(731) შპს ,,ალფა“ 

თევდორე მღვდლის ქ. 53, 0154, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

ვესტინი 
Вестин 
Westin 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეუ-
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ლი, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, ბა-
დაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; 
მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებ-
ლები; საკვები ყინული. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 101291 A 
(210) AM 101291 
(220) 2019 01 18 
(731) შპს ,,ალფა“ 

თევდორე მღვდლის ქ. 53, 0154, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540) 

 
(591) წითელი, მწვანე, თეთრი, მუქი ყვითელი,  

ყვითელი 
(531) 05.07.02; 26.04.15; 26.04.22; 26.11.12;  

28.05; 29.01.14 
 (511)  
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეუ-
ლი, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, ბა-
დაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; 
მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებ-
ლები; საკვები ყინული. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 101417 A 
(210) AM 101417 
(220) 2019 01 31 
(731) შპს ,,აგრონომი“ 

გოთუას ქ. 12ა, 0160, თბილისი, 
საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, მწვანე, ყვითელი 
(531) 25.03.03; 26.04.02; 26.04.08; 26.04.24;  

27.05.24; 29.01.13 
(511)  
5 – პესტიციდი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 101418 A 
(210) AM 101418 
(220) 2019 01 31 
(731) შპს ,,აგრონომი“ 

გოთუას ქ. 12ა, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

POLIMET BORDO 
პოლიმეტ ბორდო 
ПОЛИМЕТ БОРДО 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – პესტიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 101506 A 
(210) AM 101506 
(220) 2019 02 04 
(731) შპს „მარნისკარი“ 

აფაქიძის ქ. 11, ბ. 125, 0101, თბილისი,  
საქართველო 

(740) დავით გოგიძე 
(540) 

 
(591) შავი, რუხი, ოქროსფერი 
(531) 06.01.01; 06.01.02; 06.19.07; 25.01.10;  

25.01.19; 27.05.01; 28.05; 29.01.13 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2019 101676 A 
(210) AM 101676 
(220) 2019 02 19 
(731) კახაბერ ცისკარიძე 

ვ. გაბაშვილის ქ. 9, თბილისი,  
საქართველო 



                           
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 02.09.04; 02.09.08; 02.09.12; 28.19 
(511)  
25 − ტანსაცმელი,  ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
 

28 – თამაშობები, სათამაშოები; საქონელი 
ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის, რომელიც არ 
მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაძვისხის 
მორთულობა. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეუ-
ლი, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, ბა-
დაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; 
მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებ-
ლები; საკვები ყინული. 
____________________________________________ 
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(111) M 2019 31494 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2017 94442 A 
(220) 2017 10 04 
(732) ჩონგქინგ ბლეფოუნ ტექნოლოჯი  

კო., ლტდ 
პლანტ 1, No. 9 ჯიანგქსი როუდი, ნან’  
ან დისტრიკტი, ჩონგქინგი, ჩინეთის  
სახალხო რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31495 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2017 94562 A 
(220) 2017 10 11 
(732) კრაფტ ფუდს გრუპ ბრენდს ლლკ 

200 ისტ რენდოლფ სტრიტ, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60601, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31496 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 96306 A 
(220) 2018 02 09 
(732) ნინო მაჭარაშვილი 

ზ. ფალიაშვილის ქ. 47ა, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31497 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 96645 A 
(220) 2018 03 05 
(732) ფიუჩერ ტენს 

20 ჰაშაჩამ სტ., კესარია, 3711301,  
ისრაელი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31498 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 97478 A 
(220) 2018 05 08 
(732) შპს ,,ჯი ენ ლი“ 

ნინო რამიშვილის ქ. 20, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
(111) M 2019 31499 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 97684 A 
(220) 2018 05 14 
(732) ტიენს გრუპ კო., ლტდ 

ვუ ქინგ დეველოპმენტ ზოუნი, ტიანძინ  
ნიუ ტეკ ინდასტრიალ პარკი, ტიანძინი, 
301700, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

_________________________________________ 
 
(111) M 2019 31500 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 97685 A 
(220) 2018 05 14 
(732) ტიენს გრუპ კო., ლტდ 

ვუ ქინგ დეველოპმენტ ზოუნი, ტიანძინ  
ნიუ ტეკ ინდასტრიალ პარკი, ტიანძინი, 
301700, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31501 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 97770 A 
(220) 2018 05 21 
(732) მარინა შენგელია 

პეკინის გამზ.  29, ბ. 8, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31502 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 97804 A 
(220) 2018 05 23 
(732) პრაიდ ფს უოლდვაიდ ჰოლდინგზ ლლკ 

6650 საუთ ტორი პაინზ დრაივი,  
ლას-ვეგასი, ნევადა 89118, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31503 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 97813 A 
(220) 2018 05 24 
(732) შპს ,,ტაბლა ნოვა“ 

ი. ნიკოლაძის ქ. 2/4, ბ. 19, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
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(111) M 2019 31504 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98003 A 
(220) 2018 06 12 
(732) შპს ,,რადმან გრუპ“ 

ხეთაგუროვის ქ. 36, სართ. 5, 0102, 
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31505 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98177 A 
(220) 2018 06 21 
(732) ჰენკი პენკი ლტდ  

ნიუ-იორკის კორპორაცია 
373 პარკ ავენიუ სოუთ, ნიუ-იორკი,  
10016, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31506 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98178 A 
(220) 2018 06 21 
(732) ჰენკი პენკი ლტდ 

ნიუ-იორკის კორპორაცია 
373 პარკ ავენიუ სოუთ, ნიუ-იორკი,  
10016, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31507 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98206 A 
(220) 2018 06 25 
(732) კაინიაო სმარტ ლოჯისტიკს  

ჰოლდინგ ლიმიტიდ 
ფორს ფლორი, უან კეპიტალ პლეისი,  
საფოსტო ყუთი 847, გრანდ კაიმანი,  
KY1-1103, კაიმანის კუნძულები 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31508 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98246 A 
(220) 2018 07 02 
(732) მაილენ ფარმასიუტიკალს პრაივიტ  

ლიმიტედ 
პლოტ No. 1-A/2, მიდს ინდასტრიალ  
ისტეიტ, ტალოჟ, პანველ, დისტრიკტ  
რაიგად, მაჰარაშტრა – 410 208, ინდოეთი 

__________________________________________ 
 
 

(111) M 2019 31509 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98405 A 
(220) 2018 07 10 
(732) შპს „მილანია ხოუმ“ 

ულ. შკოლნაია, დ. 20, 357748, 
 კისლოვოდსკი, სტავროპოლის მხარე,  
რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31510 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98441 A 
(220) 2018 07 16 
(732) სიქს კონტინენტს ლიმიტიდ 

ბროუდვოტა პარკი, დენემი,  
ბაკინგემშირი UB9 5HR,  
გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31511 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98573 A 
(220) 2018 07 19 
(732) სკოტიშ & ნიუკასლ ლიმიტიდ 

3-4 ბროდვეი პარკი, საუთ გეილ  
ბროდვეი, ედინბურგი, EH12 9JZ,  
გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31512 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98586 A 
(220) 2018 07 20 
(732) შპს ,,კრიალა“ 

ქიზიყის ქ. 12, (ნაკვეთი N2/21), 0182, 
თბილისი, სამგორის რაიონი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31513 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98676 A 
(220) 2018 07 24 
(732) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31514 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
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(260) AM 2018 98677 A 
(220) 2018 07 24 
(732) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31515 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98678 A 
(220) 2018 07 24 
(732) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31516 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98680 A 
(220) 2018 07 24 
(732) ადამა მაჰტეშიმ ლტდ 

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31517 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98758 A 
(220) 2018 07 30 
(732) მაილან ფარმა გრუპ ლიმიტედ 

ინვერან კაუნტი, გოლუეი, ირლანდია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31518 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98759 A 
(220) 2018 07 30 
(732) ბილბორდ აი პი ჰოლდინგს ლლკ 

340 მედისონ ავენიუ, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10173, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31519 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98760 A 
(220) 2018 07 30 
(732) ბილბორდ აი პი ჰოლდინგს ლლკ 

340 მედისონ ავენიუ, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10173, აშშ 

__________________________________________ 
 
 

(111) M 2019 31520 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98761 A 
(220) 2018 07 30 
(732) ბილბორდ აი პი ჰოლდინგს ლლკ 

340 მედისონ ავენიუ, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10173, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31521 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98785 A 
(220) 2018 08 03 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31522 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98802 A 
(220) 2018 08 03 
(732) სს „ქართული ლუდის კომპანია“ 

სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31523 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98803 A 
(220) 2018 08 03 
(732) სს „ქართული ლუდის კომპანია“ 

სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31524 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98898 A 
(220) 2018 08 07 
(732) შპს ,,ბატონო“ 

გოთუას ქ. 8, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31525 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 98973 A 
(220) 2018 08 14 
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(732) კუალკომ ინკორპორეიტიდ 
5775 მორჰაუს დრაივი, სან-დიეგო,  
კალიფორნია 92121-1714, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31526 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 99054 A 
(220) 2018 08 20 
(732) შპს ,,ჯემ“ 

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 56, ბ. 22, 0162,  
ვაკის რაიონი, თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31527 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 99065 A 
(220) 2018 08 22 
(732) რამადა ინტერნეშენელ ინკ. 

22 სილვან ვეი, პარსიპანი, ნიუ-ჯერზი  
07054, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31528 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 99082 A 
(220) 2018 08 23 
(732) ჰუანგშან ლიშენ კომოდიტი  

კო., ლტდ 
ბეი'ან ეკონომიკ დეველოპმენტ ზოუნ,  
შე ქსიან, ჰუანშანი, ანჰუი, ჩინეთის  
სახალხო რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31529 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 99188 A 
(220) 2018 09 05 
(732) შპს ,,ქართველი“ 

კახეთის გზატ. 110ა, 0151, თბილისი,  
ისანი-სამგორის რაიონი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31530 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 99457 A 
(220) 2018 09 20 
(732) სუნდარამ-კლეიტონ ლიმიტიდ 

'ჯაიალაკშმი ისტეიტს' No. 29  
(ილდ No. 8), ჰედოუზ როუდი, ჩენაი,  
600 006, ინდოეთი 

__________________________________________ 

(111) M 2019 31531 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 99458 A 
(220) 2018 09 20 
(732) სუნდარამ-კლეიტონ ლიმიტიდ 

'ჯაიალაკშმი ისტეიტს' No. 29  
(ოლდ No. 8), ჰედოუზ როუდი, ჩენაი,  
600 006, ინდოეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31532 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 99479 A 
(220) 2018 09 24 
(732) კენტუკი ფრაიდ ჩიკენ ინტერნეშენელ 

ჰოლდინგზ ლლკ 
7100 კორპორეიტ დრაივ, ტეხასი, პლანო,  
75024, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31533 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 99480 A 
(220) 2018 09 24 
(732) კენტუკი ფრაიდ ჩიკენ ინტერნეშენელ  

ჰოლდინგზ ლლკ 
7100 კორპორეიტ დრაივ, ტეხასი, პლანო,  
75024, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31534 R  
(151) 2019 07 26 
(181) 2029 07 26 
(260) AM 2018 99481 A 
(220) 2018 09 24 
(732) კენტუკი ფრაიდ ჩიკენ ინტერნეშენელ  

ჰოლდინგზ ლლკ 
7100 კორპორეიტ დრაივ, ტეხასი, პლანო,  
75024, აშშ 

__________________________________________ 
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(111) M 2019 31488 R  
(151) 2019 07 19 
(181) 2029 07 19 
(210) AM 104083 
(220) 2019 07 15 
(330) GE 
(732) საქველმოქმედო კავშირი ,,თემი“ 

რ. ჯაფარიძის ქ. 5/3, 0114,  
კრწანისი, თბილისი,   
საქართველო 

(740) ნინო გაზდელიანი 
(540) 

 
(591) წითელი, მწვანე, ყვითელი, შავი 
(531) 26.11.03; 26.11.06; 26.11.07; 26.11.08;  

29.01.14 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარ-
და), ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელე-
ბის დასამზადებლად. 
_______________________________________ 
 
(111) M 2019 31489 R  
(151) 2019 07 23 
(181) 2029 07 23 
(210) AM 103859 
(220) 2019 07 02 
(732) შპს ,,აიდიეს ბორჯომი 

ბევერიჯიზ კომპანი“  
თორის ქ. 39, 1200, ბორჯომი,  
საქართველო 

(740) გიორგი ჯოხარიძე 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(540) 

 
(591) თეთრი, მუქი ლურჯი, ცისფერი,  

წითელი, მწვანე (სხვადასხვა ტონით) 
(531) 06.01.02; 07.01.09; 07.01.17; 25.01.15;  

25.01.19; 27.05.01; 28.19; 29.01.15 
(526) ბორჯომი, BORJOMI   
(511)  
5 – სამკურნალო სუფრის წყლები. 
 

32 – მინერალური წყლები, უალკოჰოლო სას-
მელები. 
 

35 – რეკლამა. 
_______________________________________ 
 
(111) M 2019 31490 R  
(151) 2019 07 24 
(181) 2029 07 24 
(210) AM 103945 
(220) 2019 07 08 
(732) შპს ,,ნნ ინვესტი“ 

ნუცუბიძის ქ. 217, ბ. 26, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 

sasaqonlo niSnebi 

 
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis 

saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 
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(591) თეთრი, შავი, წითელი 
(531) 26.04.22; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;  

27.05.24; 28.19; 29.01.13 
(511)  
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
_______________________________________ 
 
(111) M 2019 31491 R  
(151) 2019 07 24 
(181) 2029 07 24 
(210) AM 103972 
(220) 2019 07 10 
(732) შპს ,,ზუმერი ჯორჯია“ 

ცაბაძის ქ. 8, 0112, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, ნარინჯისფერი 
(531) 25.07.20; 26.01.12; 26.04.10; 26.04.22;  

26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 28.19;  
29.01.12 

(511)  
35 – ვაჭრობა საყოფაცხოვრებო და ელექტრო 
ტექნიკით (მობილური ტელეფონები და ციფ-
რული ტექნიკა). 
_______________________________________ 
 
(111) M 2019 31492 R  
(151) 2019 07 24 
(181) 2029 07 24 
(210) AM 103966 
(220) 2019 07 09 
(732) შპს ,,ფულფარმი“ 

გაზაფხულის ქ. 9, 0177, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

თეთრი კარბოაქტივი 
Белый Карбоактив 
Бiлий Карбоактив 

(591) შავ-თეთრი 

(511)  
5 – საკვები დანამატები; კვების დანამატები; 
ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სამედიცინო ან ვეტერინარული დანიშ-
ნულების დიეტური ნივთიერებები; დიეტური 
დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათ-
ვის. 
_______________________________________ 
 
(111) M 2019 31493 R  
(151) 2019 07 25 
(181) 2029 07 25 
(210) AM 103982 
(220) 2019 07 11 
(732) სს „ქართული ლუდის კომპანია“ 

სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა, ქართველო 
(540)  

აბარა 
Abara 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი 
და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სას-
მელები და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმე-
ლების დასამზადებელი სხვა შედგენილო-
ბები. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სა-
მსახური. 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
_______________________________________ 
 
(111) M 2019 31535 R  
(151) 2019 07 29 
(181) 2029 07 29 
(210) AM 104100 
(220) 2019 07 17 
(732) შპს ,,ჯი პი პი“ 

მ. კოსტავას ქ. 47/57, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

კოკო 
Koko 

(591) შავი-თეთრი 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნე-
ული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერ-
ცხი, რძე და რძის ნაწარმი; ზეთები და საკვები 
ცხიმები. 
_______________________________________ 
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(111) M 2019 31536 R  
(151) 2019 07 29 
(181) 2029 07 29 
(210) AM 103882 
(220) 2019 07 04 
(732) ჯოინტ სტოკ კომპანი ,,გრინდეკს“ 

53, კრუსტპილს სტრიტ, 1057, რიგა, 
ლატვია 

(740) ხათუნა იმნაძე 
(540)  

ვენლაქსორი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები. 
_______________________________________ 
 
(111) M 2019 31537 R  
(151) 2019 07 29 
(181) 2029 07 29 
(210) AM 104175 
(220) 2019 07 19 
(732) შპს ,,ბიდი პლიუსი“ 

დავით ჯაბიძის ქ. 8, 0167, თბილისი,  
გლდანი-ნაძალადევის რაიონი,   
საქართველო 

(540) 

 
 

(591) ლურჯი, თეთრი, მწვანე, სალათისფერი 
(531) 25.01.25; 27.05.01; 29.01.13 
(511) 
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარე-
ცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, 
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავე-
ბის პრეპარატები; საპნები; პარფიუმერია, ეთე-
რზეთები, კოსმეტიკური საშუალებები, თმის 
ლოსიონები; კბილის ფხვნილები და პასტები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31538 R  
(151) 2019 07 31 
(181) 2029 07 31 
(210) AM 103976 
(220) 2019 07 11 
(732) შპს ,,მუზეუმი“ 

ორბელიანის ქ. 8/10, 0105, თბილისი,   
საქართველო 

(740) თეა სვანიძე 
(540) 

 

(591) მწვანე, თეთრი 
(531) 10.05.17; 25.01.09; 25.01.10; 26.04.02;  

26.04.05; 26.04.24 
(511)  
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31539 R  
(151) 2019 07 31 
(181) 2029 07 31 
(210) AM 103977 
(220) 2019 07 11 
(732) შპს ,,მუზეუმი“ 

ორბელიანის ქ. 8/10, 0105, თბილისი,   
საქართველო 

(740) თეა სვანიძე 
(540) 

 
(591) თეთრი, შავი 
(531) 26.04.07; 27.05.01 
(511)  
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31540 R  
(151) 2019 07 31 
(181) 2029 07 31 
(210) AM 103980 
(220) 2019 07 11 
(732) შპს ,,მუზეუმი“ 

ორბელიანის ქ. 8/10, 0105, თბილისი,   
საქართველო 

(740) თეა სვანიძე  
 
 
(540)  

კაფე მუზეუმი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31541 R  
(151) 2019 07 31 
(181) 2029 07 31 
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(210) AM 103981 
(220) 2019 07 11 
(732) შპს ,,მუზეუმი“ 

ორბელიანის ქ. 8/10, 0105, თბილისი,   
საქართველო 

(740) თეა სვანიძე  
(540)  

სასტუმრო მუზეუმი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31542 R  
(151) 2019 07 31 
(181) 2029 07 31 
(210) AM 104109 
(220) 2019 07 18 
(732) შპს „ჯიბე“ 

ერისთავის ქ. 5, თბილისი, საქართველო 
(540) 

 
(591) ყვითელი, ლურჯი 
(531) 04.05.03; 09.03.13; 09.03.19; 26.05.01;  

28.19; 29.01.12 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნეს მენეჯმენტი; ბიზნესის 
ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური. საცა-
ლო და საბითუმო ვაჭრობა; ბაზარზე საქონ-
ლის გაყიდვაში ხელშეწყობა (მესამე პირების-
თვის); საქონლის ექსპორტი და იმპორტი. 
39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა 
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31543 R  
(151) 2019 07 31 
(181) 2029 07 31 
(210) AM 104302 
(220) 2019 07 26 
(732) შპს ,,აპო თრეიდინგი“ 

ყიფშიძის ქ. 49ა, ბ. 22, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
 

(591) შავი, ნაცრისფერი, თეთრი, მწვანე 
(531) 19.03.25; 26.03.23; 26.04.16; 26.04.22;  

26.04.24; 28.19; 29.01.13 
(511)  
4 – ტექნიკური ზეთები და საპოხები; საზეთი 
მასალები; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველე-
ბელი და შემკვრელი შედგენილობები; საწვა-
ვი (მათ შორის, ძრავას ბენზინი) და გასანა-
თებელი ნივთიერებები; გასანათებელი პატ-
რუქები და სანთლები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31544 R  
(151) 2019 08 01 
(181) 2029 08 01 
(210) AM 103870 
(220) 2019 07 04 
(732) შპს ,,უდაბნო“ 

იაკობ გოგებაშვილის ქ. 46ბ,  სად. I,   
სართ. 3,  ბ. 7, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540)  

უდაბნო 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადი-
რევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებუ-
ლი, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბო-
სტნეული და ხილი; ჟელეები, ხილფაფები, 
კომპოტები; კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იო-
გურტი და რძის სხვა პროდუქტები; საკვები 
ზეთები და საკვები ცხიმები. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ხელოვნური ყავა; 
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და 
საგო; ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტი; 
პურ-ფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტ-
რო ნაწარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და 
სხვა საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადა-
გი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, 
სანელებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული 
მწვანილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზ-
მი; ყინული (გაყინული წყალი). 
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31 – ნედლი და დაუმუშავებელი სოფლის მეუ-
რნეობის, აკვაკულტურული, მებაღეობის და 
ტყის პროდუქტები; ნედლი და დაუმუშავებე-
ლი მარცვლეული და თესლეული; ახალი ხი-
ლი, ბოსტნეული და მწვანილი; ცოცხალი მცე-
ნარეები და ყვავილები; დასარგავი და და-
სათესი ბოლქვები, ნერგები და თესლები; 
ცოცხალი ცხოველები; ცხოველთა საკვები და 
სასმელი; ალაო. 
 

43 – საკვებით და სასმელებით უზრუნველ-
ყოფა; დროებითი საცხოვრებლით უზრუნ-
ველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31545 R  
(151) 2019 08 02 
(181) 2029 08 02 
(210) AM 104108 
(220) 2019 07 18 
(732) ბენელი ქ.ჯ. ს.რ.ლ. 

სტრადა ფორნასე ვეკია, ს.ნ./61122  
პეზარო, იტალია 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(541) 

BENELLI 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
12 – სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთ-
ზე, წყალსა და ჰაერში გადასაადგილებელი 
აპარატები. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ად-
მინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე 
სამსახური. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31546 R  
(151) 2019 08 06 
(181) 2029 08 06 
(210) AM 104308 
(220) 2019 07 29 
(732) შპს ,,SAH & Co“  

თ. აბულაძის ქ. 32, ბ. 17, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ბესარიონ ურუმაშვილი 
(540) 

 

(591) წითელი, ნაცრისფერი, ლურჯი, 
ყვითელი, იასამნისფერი 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.09;  
27.05.11; 29.01.15 

(511)  
32 – გაზიანი უალკოჰოლო სასმელები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31547 R  
(151) 2019 08 06 
(181) 2029 08 06 
(210) AM 104309 
(220) 2019 07 29 
(732) შპს ,,SAH & Co“  

თ. აბულაძის ქ. 32, ბ. 17, 0162, თბილისი, 
საქართველო  

(740) ბესარიონ ურუმაშვილი 
(540) 

 
(591) ცისფერი, ლურჯი, სტაფილოსფერი 
(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.09;  

27.05.10; 29.01.13 
(511)  
32 – გაზიანი უალკოჰოლო სასმელები. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2019 97055 A 
(800) 1394192 
(151) 2017 12 14 
(891) 2017 12 14 
(731) Obshchestvo s orgranichennoy   

otvetstvennost'yu «Nauchno-vnedrencheskiy  
tsentr Agrovetzashchita» 
Igarskiy proyezd  dom 4, stroyeniye 2   
RU-129329 Moskva, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black,white 
(531) 28.05 
(511)  
3 – Shampoos for animals [non-medicated grooming 
preparations]; shampoos for pets [non-medicated 
grooming preparations].  
 
5 – Veterinary preparations; medicines for veterinary 
purposes; diagnostic preparations for veterinary 
purposes; biological preparations for veterinary 
purposes; enzyme preparations for veterinary 
purposes; chemical preparations for veterinary 
purposes; enzymes for veterinary purposes; vermin 
destroying preparations; parasiticides; antiparasitic 
preparations; vermifuges; medicated shampoos; 
insecticidal animal shampoo; medicated shampoos 
for pets. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 97630 A* 
(800) 1400422 
(151) 2018 02 01 
(891) 2018 02 01 
(731) Adp Gauselmann GmbH 

Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,  
Germany 

(540)  

Black Magic 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Coin-operated mechanisms; computer and video 
money games software; money games software in 
particular for use on any computer platform, inclu-
ding electronic entertainment and games consoles; 
computer money game programs; video money 
games (software); computer money games provided 
through a global computer network or supplied   by   
means  of  multi-media  electronic  broadcast  or  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
through telecommunications or electronic transmis-
sion or via the internet; computer money games, 
leisure and recreational software and video money 
games, all being provided in the form of storage 
media; programs for operating electric and electronic 
apparatus for money games, amusement and/or 
entertainment purposes liable to payment; computer 
software for computer money games on the internet; 
online money games (software), in particular for 
online betting games, online prize games, online 
gambling games, online games of skill and online 
casino games; calculating apparatus in coin-operated 
machines and parts for the aforesaid goods; software 
in particular for casino and/or amusement arcade 
games, for gaming machines and/or slot machines 
each one with or without prize payouts; gaming 
software that generates or displays wager outcomes 
of gaming machines; operational computer money 
games software; computer software for managing of 
money games (game collection); computer programs 
for video money games. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 98087 A 
(800) 1406620 
(151) 2018 03 19 
(891) 2018 03 19 
(731) Aukey E-Business Co., Ltd 

Huanan City, Electronic Trading Building,  
P09 Room 102, Longgang District,  
Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
9 – Notebook computers; monitors [computer 
hardware]; chronographs [time recording apparatus]; 
photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; 
mobile phones; cabinets for loudspeakers; milage 
recorders for vehicles; telescopes; pince-nez; battery 
chargers. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 99208 A 
(800) 1420324 
(151) 2018 03 30 
(891) 2018 03 30 
(731) Astellas Pharma Inc. 

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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5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo 103-8411, Japan 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urinary diseases. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 99728 A 
(800) 1426513 
(151) 2018 06 26 
(891) 2018 06 26 
(731) Global Functional Drinks AG 

Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, 
Switzerland 

(540) 

 
(591) Light gray, white, blue, green, orange 

and yellow 
(531) 01.15.15; 01.15.19; 01.15.21; 05.07.12;  

05.07.22; 25.01.15; 27.05.03; 27.05.09;  
27.05.24; 29.01.15 

(511)  
32 – Non-alcoholic beverages, non-alcoholic aperi-
tifs, non-alcoholic cocktails, syrups for beverages, 
vegetable juices (beverages), fruit juices; non-
alcoholic fruit beverages, essences for making 
beverages, energy drinks. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 99742 A 
(800) 1053550 
(151) 2010 02 10 
(891) 2018 09 19 
(731) Donati S.p.A. 

Via Paderno, 19, I-25050 Rodengo  
Saiano (BS), Italy 

(540)  

DONATI 

(591) Black, white  
(511)  
6 – Supports and regulating mechanisms of metal for 
office furniture; wheels of furniture of metal. 
 

20 – Office furniture and its parts, office chairs, 
elbow chairs, armchairs and their parts, arms of 
chairs, elbow chairs and armchairs, pedestals, 
uprights and bases for chairs, elbow chairs and 
armchairs, adapted for wheels, wheels for furniture 
not of metal. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 99809 A 
(800) 1427295 
(151) 2017 09 05 
(891) 2017 09 05 
(731) Andreas Stihl AG & Co. KG 

Badstrasse 115, 71336 Waiblingen,  
Germany 

(540)  

STIHL 
(591) Black, white  
(511)  
7 – Chainsaws with parts, spare parts and 
accessories, in particular saw chains, guide bars, 
chain sprockets, clutches, carburettors, oil pumps, 
ignition systems, mufflers, cylinders, air filters, 
pistons and crankshafts; power-operated pole 
pruners; power-operated underwood clearing saws; 
power-operated brushcutters and trimmers; power-
operated lawn edgers; power-operated hedge 
trimmers; power-operated earth augers; power- 
operated mistblowers for agricultural and forestry 
purposes; power-operated sprayers for agricultural 
and forestry purposes; power-operated blowers; 
vacuum shredders; cultivators; machines and power-
operated equipment for use in agriculture and 
forestry; harvesting machinery, harvesting equip-
ment [machines]; sharpeners for saw chains; filing 
apparatus for saw chains; mechanical maintenance 
kits for saw chains and guide bars; cutting-off 
machines; cart for cutting-off machines; high-
pressure cleaners; cleaning devices; sweepers; water 
pumps; generators; drilling machines; gardening 
equipment [machines]; machines for cutting 
concrete and stone [machines]; suction cleaning 
apparatus with parts, spare parts and accessories; 
electric and gasoline powered portable agricultural, 
gardening, forestry and construction machines and 
apparatus; shredders and chippers; motor hoes; 
ploughs; lawn mowers; front mowers; ride-on lawn 
mowers; mulchers; lawn scarifiers; robotic mowers 
with accessories and spare parts; all of the 
aforementioned goods with parts, spare parts and 
accessories; solar power systems [generators]. 
 

9 – Hand tools for measuring; measuring apparatus, 
namely callipers; apparatus, devices and instruments 
for conducting, distributing, transforming, accumu-
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lating, regulating or controlling electricity as well as 
charging and discharging electrical energy storage 
devices as well as parts and components of the 
aforesaid apparatus, devices and instruments; battery 
testers; solar cells and installations consisting 
thereof; computer programs and software appli-
cations, including software applications for mobile 
devices such as programmable telephones and 
tablets in particular for data collection, transfer, 
storage and processing; computer programs and 
software applications, including software applica-
tions for mobile devices such as programmable 
telephones and tablets for accessing online login 
portals for customers; software for accessing, 
browsing and searching online databases; web 
application software (web apps); application 
software (apps) for mobile and stationary terminals; 
electronic databases; electronically stored data; 
computers; computer systems; networks consisting 
of computers, IoT devices (Internet of Things), 
communication hubs or telecommunication appara-
tus; software for computer networks; computer 
hardware; computer peripherals; devices for 
collecting, transferring, storing and processing data 
as well as parts of such devices; apparatus for 
recording, editing, processing, sending, receiving 
and displaying signals, data, images and sounds; 
electronic and electromagnetic data carriers; 
programmed machine-readable data carriers of all 
kinds; magnetic data media, namely magnetic tapes, 
magnetic discs, magnetic plates and magnetic cards; 
video cameras; display screens; loudspeakers; 
positioning and navigation instruments; communi-
cation apparatus, in particular communication hubs; 
telecommunication apparatus, in particular for 
connecting to databases and the internet; transmitters 
and receivers; radio controls; sensors; detectors; 
repeaters; transformers; computer hardware modules 
for use with the Internet of Things; computer 
software for use with the Internet of Things; mini-
sensors with microcontrollers; computer games, for 
use with an external screen or monitor; computer 
game software; computer game hardware, for use 
with an external screen or monitor; computer game 
software downloaded from the Internet or recorded 
on discs, cassettes, tapes, CD-Roms, DVDs; inte-
ractive software; mouse pads; measuring apparatus 
worn on the body; protective clothing; protective 
clothing with sensors; protective boots; protective 
shoes; protective gloves; head protection/hard hats; 
eye protection/goggles; face protection/face 
masks/face shields. 
 

10 – Ear defenders. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 99810 A 
(800) 1427304 
(151) 2018 04 23 
(891) 2018 04 23 

(731) Climate Control Technologies PC 
14-16 Churchill Way, Cardiff CF10 2DX,  
United Kingdom 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
11 – Air conditioners; heating installations; 
radiators; water coolers; apparatus for filtering 
drinking water; water purification units; humidifiers; 
air cleaning units; air handlers; air purifiers; all 
aforesaid goods for home and office use. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 99811 A 
(800) 1427326 
(151) 2018 07 26 
(891) 2018 07 26 
(731) SOREMARTEC SA 

Findel Business Center, Complexe B,  
Rue de Trèves, FINDEL, L-2632,  
Luxembourg 

(540) 

 
(591) Orange-red, beige, brown and white. 
(531) 01.15.15; 01.15.24; 08.01.19;  

08.03.02; 08.07.11; 19.03.01; 19.03.09;  
29.01.14 

(511)  
30 – Pastry and confectionery; chocolate and 
chocolate products; edible ices; filled wafers; cocoa-
based spread. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 99814 A 
(800) 1427394 
(151) 2018 07 13 
(891) 2018 07 13 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino  
CA 95014, USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
42 – Application service provider (ASP) services 
featuring computer software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, sharing, editing, or 
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otherwise providing electronic media, data, or 
information over the Internet or other commu-
nications network; software as a service (SAAS) 
featuring computer software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, sharing, editing, or 
otherwise providing electronic media, data, or 
information over the Internet or other commu-
nications network; providing temporary use of on-
line non-downloadable software for viewing, 
annotating, storing, editing, downloading and 
distributing electronic files, images, audio, video, 
data, and documents, and for communication and 
collaboration via computer networks. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 99816 A 
(800) 1427460 
(151) 2018 05 17 
(891) 2018 05 17 
(731) Kommunalnoe proizvodstvennoe  

unitarnoe predpriyatie "Konditerskaya  
fabrika "Vitba" 
ul. Korotkevicha, 3, 210038 Vitebsk,  
Belarus 

(540) 

 
(591) White, blue and red 
(531) 26.11.01; 26.11.12; 27.05.07; 29.01.13 
(511)  
30 – Cereal bars; high-protein cereal bars; muesli 
bars; flapjacks [oat bars]; chocolate bars; filled 
chocolate bars; sponge cakes; biscotti; bagels; bread 
rolls; jam buns; cream buns; waffles; biscuits for 
cheese; malt biscuits; mirror icing [mirror glaze]; 
cake frosting [icing]; frosting; toasted corn kernels; 
processed grains; processed whole grains; cooked 
whole grains; candy decorations for cakes; cakes; 
ready-rolled pastry dough; pastries; crackers; rice 
crackers; crème brûlées; chocolate-coated pretzels; 
yogurt-coated pretzels [confectionery]; pretzels; 
croissants; chocolate chips; hominy grits; corn, 
milled; maize, processed; corn, roasted; muffins; 
flour and preparations made from cereals; chocolate-
based fillings for cakes and pies; oats, processed; 
chocolate-coated nuts; cream pies; fruit pies; 
breadsticks; pastilles [confectionery]; cookies; vegan 
cookies; onion biscuits; almond cookies; fortune 
cookies; spiced cookies; petit-beurre biscuits; salted 
biscuits; savory biscuits; chocolate chip cookies; 
cheese-flavored biscuits; chocolate brownies; pies; 
pasties; Eccles cakes; custard tarts; popcorn; candy-
coated popcorn; glazed popcorn; caramel-coated 
popcorn; microwave popcorn; chocolate powder; 
cereal preparations; ready-to-eat cereals; breakfast 
cereals; oat-based food; chocolate products; gin-
gerbread; petits fours [cakes]; wheat, processed; 
puffed rice; processed seeds for use as a seasoning; 

agave syrup [natural sweetener]; mille-feuilles; 
cream puffs; snack mixes consisting of crackers, 
pretzels or popped popcorn; cheesecakes; extruded 
corn snacks; puffed corn snacks; cheese-flavored 
puffed corn snacks; muesli snacks; wheat-based 
snack foods; extruded wheat snacks; rusks; sushi; 
chocolate decorations for cakes; bread, pastries and 
confectionery; crispbread; corn flakes; oat flakes; 
corn chips; corn curls [cheese-flavored puffed corn 
snacks]; whole wheat tortilla chips; grain-based 
chips. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 99817 A 
(800) 1427462 
(151) 2018 07 17 
(891) 2018 07 17 
(731) Joh. Wilh. von Eicken GmbH 

Drechslerstrasse 1-3, 23556 Lübeck,  
Germany 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17 
(511)  
34 – Tobacco; tobacco products, especially 
cigarettes, cigarillos, cigars, smoking tobacco, 
smoker's articles as far as included in this class. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 99818 A 
(800) 1427480 
(151) 2018 02 01 
(891) 2018 02 01 
(731) Limited liability company «Etopet» 

Sokolovo-Mescherskaja str., House 31,  
flat 132, RU-125466 Moscow,  
Russian Federation 

(540) 

 
(591) Yellow, black, white and brown. 
(531) 03.01.06; 03.01.08; 26.05.01; 26.05.15;  

29.01.13 
(511)  
35 – Advertising services for others; retail or 
wholesale services for live animals and animal 
foodstuffs. 
_______________________________________ 
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(260) AM 2019 99819 A 
(800) 1427513 
(151) 2018 07 16 
(891) 2018 07 16 
(731) YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE  

NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ 
Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet Blv.,  
No:327 Saray Kazan, Ankara, Turkey 

(540) 

 
(591) Red, white, dark green, yellow 
(531) 24.03.07; 24.03.18; 26.01.19;  

26.01.21; 27.01.12; 27.05.02; 27.05.09;  
27.05.24; 29.01.15 

(511)  
29 – Meat, fish, poultry and game: processed meat 
products; dried pulses; soups, bouillon; processed 
olives, olive paste; milks of animal origin; milks of 
herbal origin; milk products; butter; edible oils; 
dried, preserved, frozen, cooked, smoked or salted 
fruits and vegetables; tomato paste; prepared nuts 
and dried fruits as snacks; hazelnut spreads and 
peanut butter; tahini (sesame seed paste); eggs and 
powdered eggs; potato chips. 
 

30 – Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, 
chocolate based beverages; pasta, stuffed dumplings, 
noodles; pastries and bakery products based on 
flour; desserts based on flour and chocolate; bread, 
simit [Turkish ring-shaped bagel covered with 
sesame seeds], poğaça [Turkish bagel]; pita, 
sandwiches, katmer [Turkish pastry], pies, cakes, 
baklava [Turkish dessert based on dough coated with 
syrup]; kadayıf [Turkish dessert based on dough]; 
desserts based on dough coated with syrup; pud-
dings, custard, kazandibi [Turkish pudding], rice 
pudding, keşkül [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 
consumption, rice; molasses for food. 
 

32 – Beers; preparations for making beer; mineral 
water, spring water, table water, soda water; fruit 
and vegetable juices, fruit and vegetable con-
centrates and extracts for making beverages, non-

alcoholic soft drinks; energy drinks; protein-
enriched sports beverages. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 99825 A 
(800) 1427753 
(151) 2018 08 27 
(891) 2018 08 27 
(731) Closed Joint Stock Company  

"Sotex "PharmFirm 
Sergievo-Posadsky municipal district,  
selskoe poselenie Bereznyakovskoe,  
pos. Belikovo, d. 11, Moscow Region,  
RU-141345, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
5 – Analgesics; anaesthetics; antibiotics; antiseptics; 
balms for medical purposes; first-aid boxes, filled; 
hematogen; dietetic foods adapted for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use; dietary supplements for animals; nutritional 
supplements; capsules for medicines; cachets for 
pharmaceutical purposes; candy, medicated; candy 
for medical purposes; adhesive plasters; liniments; 
ointments for pharmaceutical purposes; medicinal 
oils; drugs for medical purposes; pharmaceutical 
preparations; chemico-pharmaceutical preparations; 
mustard plasters; vaccines; vitamin preparations. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 99833 A 
(800) 1428000 
(151) 2018 08 02 
(891) 2018 08 02 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino  
CA 95014, USA 

(540)  

SMART TEMPO 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Computer software for creating and recording 
music; computer software for sound mixing and 
synthesizing; computer software for digital audio 
production, processing, and editing; computer 
software for control, customization, and perfor-
mance of virtual software instruments and audio 
effects. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 99834 A 
(800) 1428005 
(151) 2018 05 22 
(891) 2018 05 22 
(731) GD HAN'S YUEMING LASER  

GROUP CO., LTD 
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No.28 East Industrial Road, Songshan Lake  
High-Tech, Industrial Development Zone,  
Dongguan, Guangdong, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
7 – Engraving machines; marking machines for 
industrial use; embossing machines; metalworking 
machines; cutting machines; handling machines, 
automatic [manipulators]; robots [machines]; machi-
nes for electronics industry; shaft couplings 
[machines]. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 99840 A 
(800) 1428159 
(151) 2017 12 27 
(891) 2017 12 27 
(731) Tovarystvo z obmezhenoiu  

vidpovidalnistiu "POLIKOLOR" 
Vul. Skhidna, 2 A, m. Dniprodzerzhynsk,  
Dnipropetrovska obl. 51909, Ukraine 

(540) 

 
(591) White, blue and green. 
(531) 18.03.15; 18.03.23; 29.01.13 
(511)  
2 – Asbestos paints; watercolour paints for use in 
art; alizarine dyes; aluminium powder for painting; 
aluminium paints; aniline dyes; annotto [dyestuff]; 
anti-corrosive preparations; anti-corrosive bands; 
auramine; bactericidal paints; shoe dyes; ink for 
skin-dressing; dyewood; dyes; dyewood extracts; 
bitumen varnish; bronze powder for painting; lime 
wash; fireproof paints; glazes [paints, lacquers]; 
primers; gamboge for painting; gum-lac; titanium 
dioxide [pigment]; printers' pastes [ink]; printing 
ink; enamels [varnishes]; enamels for painting; silver 
emulsions [pigments]; colorants for liqueurs; colo-
rants for butter; colorants for beverages; colorants 
for beer; colorants; thickeners for paints; undercoa-
ting for vehicle chassis; protective preparations for 
metals; binding preparations for paints; indigo 
[colorant]; edible inks; gum resins; Canada balsam; 
colophony; caramel [food colorant]; carbonyl [wood 
preservative]; edible ink cartridges, filled, for 
printers; ceramic paints; badigeon; wood preserva-
tives; copal; copal varnish; cochineal carmine; 
creosote for wood preservation; turmeric [colorant]; 
bronzing lacquers; varnishes; marking ink for 

animals; anti-rust oils; mastic [natural resin]; anti-
rust greases; metal foil for use in painting, 
decorating, printing and art; metals in powder form 
for use in painting, decorating, printing and art; 
wood stains; anti-fouling paints; cobalt oxide 
[colorant]; zinc oxide [pigment]; oils for the 
preservation of wood; oil paints for use in art; paper 
for dyeing Easter eggs; pigments; coatings [paints]; 
wood coatings [paints]; coatings for roofing felt 
[paints]; lacquers; silvering powders; anti-rust 
preparations; anti-tarnishing preparations for metals; 
stains for leather; wood mordants; mordants; 
thinners for lacquers; thinners for paints; whitewash; 
soot [colorant]; carbon black [pigment]; lamp black 
[pigment]; sandarac; white lead; orange lead; red 
lead; siccatives [drying agents] for paints; sienna 
earth; turpentine [thinner for paints]; natural resins, 
raw; malt caramel [food colorant]; malt colorants; 
silver paste; sumac for varnishes; distempers; toners 
[ink] for photocopiers; toner cartridges, filled, for 
printers and photocopiers; ink for leather; engraving 
ink; paints; repositionable paint patches; fixatives 
[varnishes]; fixatives for watercolors [watercolours]; 
yellowwood [colorant]; food dyes; saffron 
[colorant]; black Japan. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 99841 A 
(800) 1428179 
(151) 2018 06 15 
(891) 2018 06 15 
(731) Charion Co., Ltd 

6-31, Kaigan 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo  
105-0022, Japan 

(540)  

WHITENING NET 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Dentifrices; tooth polishes; toothpaste; tooth 
powder; non-medicated dental rinse; dentifrice gels; 
tooth cleaning preparations; teeth cleaning lotions; 
tooth whitening preparations; tooth whitening 
pastes; tooth whitening creams; dental bleaching 
gels; non-medicated mouthwashes; breath freshening 
preparations for personal hygiene; breath freshening 
sprays; breath freshening strips; cosmetics; cosmetic 
preparations; cosmetic preparations for the care of 
mouth and teeth; teeth whitening strips impregnated 
with teeth whitening preparations (cosmetics); 
cleaning pads impregnated with cosmetics; cotton 
swabs for cosmetic purposes; cotton wool for 
cosmetic purposes. 
 

44 – Teeth whitening services; providing advice 
relating to teeth whitening services; providing 
information relating to teeth whitening services; 
pharmaceutical advice, namely, providing advice in 
the field of dental preparations for teeth whitening; 
provision of pharmaceutical information in the field 
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of dental preparations for teeth whitening; 
consultancy in the field of cosmetics, namely, 
cosmetic preparations for the care of mouth and 
teeth; providing advice relating to dentistry services; 
providing information relating to dentistry services; 
dental consultations in the field of teeth whitening; 
providing information relating to dentistry services 
in the field of teeth whitening; providing advice 
relating to cosmetic dentistry services in the field of 
teeth whitening; providing information relating to 
cosmetic dentistry services in the field of teeth 
whitening; beauty salon services; beauty care 
services; beauty consultancy services; providing 
information relating to beauty salon services and 
beauty care services; advisory services relating to 
health; provision of health information; rental of 
medical machines and apparatus; rental of dental 
apparatus and instruments; rental of dental apparatus 
and instruments for teeth whitening; rental of 
machines and apparatus for use in beauty salons or 
barbers' shops. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100104 A 
(800) 1428535 
(151) 2018 08 14 
(891) 2018 08 14 
(731) Lipsy Limited 

Desford Road, Enderby, Leicester LE19  
4AT, United Kingdom 

(540)  

LIPSY 
(591) Black, white  
(511)  
25 – Clothing; footwear; headgear; belts for 
clothing; sleep masks. 
 

35 – Retail and online retail services in connection 
with the sale of clothing, headwear, footwear, belts 
for clothing, leather clothing, passport holders, hot 
water bottles, eye masks, sleep masks; retail and 
online retail services in connection with the sale of 
perfume, cosmetics, toiletries, essential oils, hair 
lotions, soaps, dentifrices, colognes, body sprays, 
body and beauty care cosmetics, toiletry products, 
toiletry preparations, toiletries in the form of creams 
and lotions, cleansing products, preparations for 
body care, preparations for care of hair, preparations 
for care of nails, nail varnish, preparations for care 
of skin, preparations for the eyes, preparations for 
the face, preparations for the feet, preparations for 
the hands, preparations for the nails, colouring 
substances for cosmetic purposes, cosmetic kits, 
cosmetic masks, deodorants, soaps, sponges 
impregnated with soaps/toiletries, talc, bath and 
shower oils, gels, creams, lotions, milks and foams, 
bath beads, bath crystals, bath salts; retail and online 
retail services in connection with the sale of 
eyewear, eyeglasses, spectacles, sunglasses, goggles 

and cases, chains and straps for eyeglasses, 
sunglasses and goggles, spectacle and sunglass 
frames, contact lenses, pre-recorded CDs, video 
tapes, laser disks, DVDs and MP3s, CD storage 
wallets and racks, downloadable publications, 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, magnetic data 
carriers, recording discs, recorded media, computer 
software, software downloadable from the Internet, 
compact discs, digital music, computer games 
equipment adapted for use with an external display 
screen or monitor, mouse mats, mobile telephones, 
mobile phone accessories, computer accessories, 
tablet computer accessories, cases for mobile 
phones, tablets and laptops, safety clothing, footwear 
and headgear, photographic apparatus and 
instruments; retail and online retail services in 
connection with the sale of jewellery and watch 
straps, watches, jewellery, costume jewellery, 
clocks, jewellery boxes and watch boxes, jewellery 
display stands, horological and chronometric 
instruments, sculptures and ornaments made of 
precious metals, badges of precious metal, clock 
cases, cuff links, statues and figurines, made of or 
coated with precious or semi-precious metals or 
stones, or imitations thereof, key rings [trinkets or 
fobs] and key chains, ornamental pins, stopwatches, 
sundials, tie clips, tie pins, pouches for jewellery, 
costume jewellery, clocks, parts and fittings for all 
the aforesaid goods; retail and online retail services 
in connection with the sale of bags, handbags, 
purses, vanity cases, luggage, leather and imitations 
of leather, and goods made of these materials, cases, 
holdalls, tote bags, rucksacks, backpacks, bags for 
sport and recreational purposes, shoe and boot bags, 
wallets, belts and straps, harnesses, key cases, 
umbrellas, parasols, toiletry bags and cases, toilet 
bags and cases, cosmetic bags and cases, beauty 
cases, but not including retail services connected 
with the sale of lip salves, lip protectors, and/or lip 
care preparations or any lip related products. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100105 A 
(800) 1428548 
(151) 2017 11 29 
(891) 2017 11 29 
(731) BİLCE TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Eski Edirne Asfaltı 34., Sk. No:3  
Sultançiftliği, İSTANBUL, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white  
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(531) 26.13.25; 27.05.01 
(511)  
18 – Unworked or semi-worked leather and animal 
skins, imitations of leather, stout leather, leather 
used for linings, goods made of leather, imitations of 
leather or other materials, designed for carrying 
items, included in this class; bags, wallets, boxes and 
trunks made of leather or stout leather; key cases, 
trunks [luggage], suitcases, umbrellas; parasols; sun 
umbrellas; walking sticks, whips; harness; saddlery; 
stirrups; straps of leather (saddlery). 
 

25 – Clothing, including underwear and outerwear, 
other than special purpose protective clothing, socks, 
mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts 
[clothing], footwear, shoes, slippers, sandals, 
headgear, hats, caps with visors, berets, caps 
[headwear], skull caps. 
 

35 – Advertising, marketing and public relations; 
organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; design for 
advertising; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services, office 
functions; secretarial services; arranging newspaper 
subscriptions for others; compilation of statistics; 
rental of office machines; systemization of 
information into computer databases; telephone 
answering for unavailable subscribers, business 
management, business administration and business 
consultancy; accounting; commercial consultancy 
services; personnel recruitment, personnel 
placement, employment agencies, import-export 
agencies; temporary personnel placement services, 
auctioneering, the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of goods, namely, unworked 
or semi-worked leather and animal skins, imitations 
of leather, stout leather, leather used for linings, 
goods made of leather, imitations of leather or other 
materials, designed for carrying items, bags, wallets, 
boxes and trunks made of leather or stout leather, 
key cases, trunks, suitcases, umbrellas, parasols, sun 
umbrellas, walking sticks, whips, harness, saddlery, 
stirrups, straps of leather, clothing, including 
underwear and outerwear, other than special purpose 
protective clothing, socks, mufflers, shawls, 
bandanas, scarves, belts, footwear, shoes, slippers, 
sandals, headgear, hats, caps with visors, berets, 
caps, skull caps, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods, such services may 
be provided by retail stores, wholesale outlets, by 
means of electronic media or through mail order 
catalogues. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100106 A 
(800) 1428553 
(151) 2018 02 02 
(891) 2018 02 02 
(731) PHARMANUTRA S.P.A. 

Via delle Lenze, 216/b, I-56122 Pisa (PI),  
Italy 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 01.13.15; 27.05.01; 27.05.08 
(511)  
1 – Chemicals used in industry; chemical substances 
for preserving foodstuffs; raw materials [chemical] 
for the formulation of pharmaceutical preparations 
for human purposes and for animal purposes; raw 
materials [chemical] for the formulation of dietetic 
foods, dietetic food not for medical purposes, 
dietetic food for babies, dietetic food preparations 
adapted for medical purposes, dietetic substances 
adapted for medical purposes, dietetic substances for 
babies, food for babies, dietetic food supplements, 
dietetic food supplements for medical and not for 
medical purposes, food supplements for medical and 
not for medical purposes, food supplements for 
dietetic purposes, dietetic preparations and prepa-
rations for use as additives to food for human 
consumption [medicated]; cultures of microorga-
nisms not for medical purposes; cultures of 
saprophytic bacteria not for medical purposes; 
preparations of microorganisms not for medical 
purposes; preparations of saprophytic bacteria 
cultures not for medical purposes; bacterial sub-
stances for industrial purposes; bacteria for use in 
food manufacture; probiotic bacteria for the food 
industry; bacterial preparations for the food industry; 
bacterial cultures for addition to food products; 
bacterial preparations and cultures other than for 
medical purposes; milk ferments and bacteria 
preparations used in making foodstuffs; antioxidants, 
fatty acids, proteins, enzymes, liposomes, cultures of 
microorganisms, lactic acid bacteria and probiotic 
compositions, all for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, veterinary products, diet compo-
sitions for human purposes, foods for newborns, 
food supplements, nutritional supplements, dietary 
supplements, food supplements for medical purposes 
and dietetic foods; probiotic bacteria for the food 
industry; probiotic bacterial formulations [other than 
for medical purposes]; extracts, cultures of micro-
organisms, enzymes and additives for fermentation; 
fermentation extracts for industrial purposes; 
cultures of microorganisms used in the fermentation 
of fodder; fertilizers; bacterial preparations, other 
than for medical and veterinary use. 
 

5 – Pharmaceutical and parapharmaceutical products 
and preparations, including gynecological, 
urological, gastroenterologists, immunologic, cardio-
vascular, dermatological, oral hygiene and osteo-
articular preparations and products; sanitary and 
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hygienic products and preparations for medical 
purposes; nutraceuticals, symbiotics, nutritionals, 
probiotics, prebiotics and homeopathics for use as 
dietary supplements; veterinary products and 
preparations; food and dietary supplements; 
nutritional, mineral, dietetic, nutraceutical, vitamin, 
antioxidant, saprophytic bacterial flora and home-
opathic substances and preparations, all for medical 
purpose; enzymes and proteins dietary supplements; 
food and dietary supplements for people with special 
dietary needs; herbal dietary supplements for 
persons with special dietary requirements; dietary 
supplement drinks; nutritional supplements for 
medical use; dietary foodstuff for human 
consumption; food and dietary supplemets, including 
food and dietary supplements for babies; dietetic 
foodstuffs all for medical purposes; cultures of 
microorganisms for medical use; cultures of sapro-
phytic bacteria for medical use; preparations of 
micro-organisms for medical purposes; bacteriolo-
gical cultures (media for-); dietary supplements for 
animals; protein supplements for animals; mineral 
supplements for livestock feed; fungicides, 
herbicides, insecticides; disinfectants; disinfectants 
for hygiene purposes; napkins soaked in disinfectant 
lotions; facial wipes soaked in disinfectant lotions; 
medicated pre-moistened wipes. 
 

35 – Wholesaling and retailing, for others, including 
by mail order and via communications media, 
including the internet, in relation to chemicals used 
in industry, chemical substances for preserving 
foodstuffs, raw materials [chemical] for the 
formulation of pharmaceutical preparations for 
human purposes and for animal purposes, raw 
materials [chemical] for the formulation of dietetic 
foods, dietetic food not for medical purposes, 
dietetic food for babies, dietetic food preparations 
adapted for medical purposes, dietetic substances 
adapted for medical purposes, dietetic substances for 
babies, food for babies, dietetic food supplements, 
dietetic food supplements for medical and not for 
medical purposes, food supplements for medical and 
not for medical purposes, food supplements for 
dietetic purposes, dietetic preparations and 
preparations for use as additives to food for human 
consumption [medicated], cultures of microorga-
nisms not for medical purposes, cultures of 
saprophytic bacteria not for medical purposes, 
preparations of microorganisms not for medical 
purposes, preparations of saprophytic bacteria 
cultures not for medical purposes, bacterial 
substances for industrial purposes, bacteria for use in 
food manufacture, probiotic bacteria for the food 
industry, bacterial preparations for the food industry, 
bacterial cultures for addition to food products, 
bacterial preparations and cultures other than for 
medical purposes, milk ferments and bacteria 
preparations used in making foodstuffs, antioxidants, 
fatty acids, proteins, enzymes, liposomes, cultures of 

microorganisms, lactic acid bacteria and probiotic 
compositions, all for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, veterinary products, diet compo-
sitions for human purposes, foods for new-borns, 
food supplements, nutritional supplements, dietary 
supplements, food supplements for medical purposes 
and dietetic foods, probiotic bacteria for the food 
industry, probiotic bacterial formulations [other than 
for medical purposes], extracts, cultures of micro-
organisms, enzymes and additives for fermentation, 
fermentation extracts for industrial purposes, 
cultures of micro-organisms used in the fermentation 
of fodder, probiotic bacterial preparations for 
medical and animal use, fertilizers, pharmaceutical 
and parapharmaceutical products and preparations, 
including gynecological, urological, gastroente-
rologists, immunologic, cardio-vascular, dermatolo-
gical, oral hygiene and osteo-articular preparations 
and products, sanitary and hygienic products and 
preparations for medical purposes; nutraceuticals, 
symbiotics, nutritionals, probiotics, prebiotics and 
homeopathics for use as dietary supplements, 
veterinary products and preparations, food and 
dietary supplements, nutritional, mineral, dietetic, 
nutraceutical, vitamin, antioxidant, saprophytic 
bacterial flora and homeopathic substances and 
preparations, all for medical purpose, enzyme and 
protein dietary supplements, food and dietary 
supplements for people with special dietary needs, 
herbal dietary supplements for persons with special 
dietary requirements, dietary supplement drinks, 
nutritional supplements for medical use, dietary 
foodstuff for human consumption, food and dietary 
supplements including food and dietary supplements 
for babies, dietetic foodstuffs all for medical 
purposes, cultures of microorganisms for medical 
use, cultures of saprophytic bacteria for medical use, 
preparations of micro-organisms for medical 
purposes, bacteriological cultures (media for -), 
dietary supplements for animals, protein sup-
plements for animals, mineral supplements for 
livestock feed, fungicides, herbicides, insecticides, 
disinfectants, disinfectants for hygiene purposes, 
napkins soaked in disinfectant lotions, facial wipes 
soaked in disinfectant lotions, medicated pre-
moistened wipes; business advice relating to franchi-
sing. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100108 A 
(800) 1428670 
(151) 2018 09 14 
(891) 2018 09 14 
(731) medac Gesellschaft für klinische  

Spezialpräparate mbH 
Theaterstraße 6, 22880 Wedel, Germany 

(540)  

Trecondi 
(591) Black, white  
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(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100109 A 
(800) 1428697 
(151) 2018 07 12 
(891) 2018 07 12 
(731) SHIMGE PUMP INDUSTRY  

GROUP CO., LTD 
Dayangcheng Industrial District, Daxi  
Town, Wenling, Zhejiang, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.11.14; 27.05.10 
(511)  
7 – Aerating pumps for aquaria; mine drainage 
pump; slurry pump for petroleum; concrete 
vibrators; driving motors, other than for land 
vehicles; dynamos; pumps (machines); blowing 
machines; compressed air machines; bearings [parts 
of machines]. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100111 A 
(800) 1428756 
(151) 2018 04 12 
(891) 2018 04 12 
(731) Limited Liability Company  

"Association "Soyuzpichsheprom" 
pos. Melkombinat-2, uchastok 1, d. 37,  
RU-454080 Chelyabinsk,  
Russian Federation 

(540) 

 
(591) Light green, light brown, brown,  

dark brown and beige. 
(531) 05.03.13; 05.03.14; 09.01.07;  

20.05.15; 27.05.07; 29.01.13 
(511)  
29 – Corn oil for food; kephir [milk beverage], 
including oat kephir; kissel, including oat kissel; 
linseed oil for food; oat milk; oils for food; potato 
chips; powdered milk; rice milk; soya milk; 
sunflower oil for food; tofu; yogurt, including oat 
yogurt. 
 

30 – Cereal bars; cereal preparations; cereal-based 
snack food; chips [cereal products]; corn flakes; 
crushed barley; crushed oats; dough; flour; groats for 
human food; high-protein cereal bars; hominy grits; 

husked oats; macaroni; muesli; noodles; oat flakes; 
oat-based food; oatmeal; pasta; pies; pizzas; rice-
based snack food; semolina; spaghetti; vermicelli 
[noodles]; wheat flour. 
 

32 – Non-alcoholic beverages; oat-based beverages, 
other than milk substitutes; rice-based beverages, 
other than milk substitutes; soya-based beverages, 
other than milk substitutes. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100130 A 
(800) 1429215 
(151) 2016 12 09 
(891) 2016 12 09 
(731) SCI MARBELOW INTELLECTUAL  

PROPERTIES 
c/o MD Management Corporation, 57,  
rue Grimaldi, MC-98000 Monaco, Monaco 

(540)  

SPANDAU BALLET 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Media for recording sound and images; audio 
and/or video signal media; recorded films, musical 
and phonographic recording media; audio and video 
cassettes, compact discs, digital optical discs; CD-
ROMs; music software, games software; computer 
games; software for digital music (downloadable) 
from the Internet, video recording media (down-
loadable) from the Internet; downloadable electronic 
publications on all media, downloadable illustrations 
provided on-line from a database or the Internet; 
electronic illustrations on all media, screen savers, 
graphical backdrops for electronic displays; 
spectacles, opera glasses; magnets; sunglasses, cases 
for sunglasses; bags and covers for records, compact 
discs or tapes. 
 

16 – Paper and cardboard, namely mats of paper, 
paper badges, cardboard; printed matter, stationery, 
writing instruments, publications, books, magazines; 
newspapers; song lyrics and music printed in sheet 
or book form; engravings; show programs; stickers; 
table linen of paper; place mats of paper; table 
napkins of paper; posters; photographs; letter-cards; 
stickers and transfers [decalcomanias]; record 
vouchers, gift vouchers. 
 

18 – Leather and imitations of leather; animal 
leathers and skins; trunks and traveling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harnesses and saddlery; travel bags and shopping 
bags; beach bags; handbags; key cases; purses (coin 
purses); wallets; backpacks. 
 

21 – Utensils and containers for household or 
kitchen use (not of precious metal or coated with 
precious metal); brushes, combs and sponges; 
glassware and porcelain; earthenware; bottle 
openers; candle holders (candlesticks); ceramic 
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goods for household use; ornaments of porcelain; 
tableware; cups not of precious metal; dishes not of 
precious metal; glasses; egg cups; cups not of 
precious metal [mugs]; pottery; trays for domestic 
use, not of precious metal; vases not of precious 
metal. 
 

25 – Clothing, footwear, hats; belts. 
 

26 – Ornamental badges; badges (for wear) not of 
precious metal; embroidered emblems; lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and 
eyes; pins and needles; artificial flowers. 
 

28 – Toys; games; jigsaw puzzles; playing cards. 
 

41 – Organization of dance, music and/or theater 
shows; organization of shows and production of 
radio and television programs; direction and 
production of films, shows and recordings of sound 
or images; organization of shows and theater 
production, production of music shows; publication 
of books and texts; rental of sound and picture 
recordings; rental of video games; entertainment 
club services; presentation of live performances, 
night club services; show production; recording 
studio services; information and consultancy in 
connection with all the aforesaid services. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100135 A 
(800) 1429255 
(151) 2018 03 23 
(891) 2018 03 23 
(731) Oz Treyler Ve Damper Insaat  

Taahhut Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi 
Balcik Koyu Merkez Mah., Organize Cad.  
No:62, Gebze, Kocaeli, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white, red, gray 
(531) 26.03.23; 27.05.10; 29.01.13 
(511)  
12 – 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; handlebars and mudguards 
for bicycles; vehicle bodies; tipping bodies for 
trucks; trailers for tractors; frigorific bodies for land 
vehicles; trailer hitches for vehicles; vehicle seats; 
head-rests for vehicle seats; safety 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 mirrors and wing 
mirrors for vehicles; anti-skid chains for vehicles; 
luggage carriers for vehicles; bicycle and ski carriers 
for cars; saddles for bicycles or motorcycles; 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 
multi-wheeled wheelbarrows; shopping trolleys; 
grocery carts; handling carts; rail vehicles, namely, 
locomotives; trains; 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 engines. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100136 A 
(800) 1429307 
(151) 2018 07 06 
(891) 2018 07 06 
(731) Future Enterprises Pte. Ltd 

31 Harrison Road, № 08-01, Food Empire  
Business Suites, Singapore 369649,  
Singapore 

(540) 

 
(591) Black, white, light-brown, brown, dark  

brown, grey, light-grey, red, dark red,  
maroon and cream-colored. 

(531) 01.15.11; 01.15.15; 08.01.19; 11.03.04;  
25.01.19; 26.11.08; 29.01.15 

(526) All the words and letters, except  
"MacCoffee". 

(511)  
30 – Coffee; chocolate; coffee-based beverages; 
compositions for preparing coffee-based beverages. 
_______________________________________ 
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(260) AM 2019 100137 A 
(800) 1429341 
(151) 2018 04 10 
(891) 2018 04 10 
(731) LCS International SAS 

8 rue Adolphe Seyboth, F-67000  
STRASBOURG, France 

(540) 

 
(591) Blue, black, white and red 
(531) 03.07.03; 03.07.24; 26.02.03; 29.01.14 
(511)  
9 – Spectacles [optics]; sunglasses; spectacle frames; 
spectacle cases; spectacle cords and cases; protective 
goggles; cellular telephones; portable telephone 
accessories included in this class, namely cases for 
portable telephones, hands-free kits for portable 
telephones, headphones and headsets for portable 
telephones, keyboards for portable telephones, straps 
for portable telephones; protective accessories for 
portable telephones, namely socks, pouches, screen 
protectors, cases, shock absorbers, custom kits, neck 
straps; protective accessories for tablet computers, 
namely covers, cases, screen protectors, custom kits; 
protective accessories for digital cameras, namely 
socks, pouches, cases, neck straps. 
 

18 – Leathers and imitation leathers; umbrellas; 
beach umbrellas; sports bags (other than those 
adapted to products which they are designed to 
contain); garment bags for travel; luggage; 
backpacks; handbags; school satchels; beach bags; 
trunks and suitcases; vanity cases; key cases; 
garment bags; wallets; purses (coin purses); 
briefcases. 
 

25 – Clothing; footwear articles; headgear; shirts; 
knitwear; polo shirts; sleeveless blouses; tee-shirts; 
vests; dresses; skirts; underpants; swimwear (bathing 
suits); shorts; trousers; pullovers; bonnets; hats; 
scarves; sashes (clothing); visors; tracksuits; 
sweatshirts; jackets; blazers; waterproof clothing; 
coats; uniforms; neckties; gloves (clothing); aprons 
(clothing); bibs; sports jackets; stadium jackets; 
pajamas; rompers and play clothes for small 
children; socks and stockings; stocking suspenders; 
belt (clothing); suspenders; footwear; footwear for 
sports; boots; bedroom slippers. 
 

28 – Games, toys; gymnastic and sporting articles; 
balls for games and for sports; board games; sports 
equipment, namely balls, gloves and knee, elbow 
and shoulder pads; football goals; tennis rackets and 
balls; small electronic games other than those 

designed for use only with a television receiver; 
electronic game machines with liquid crystal 
displays; game consoles; sports bags adapted to the 
goods for which they are intended. 
 

35 – Dissemination of advertisements; rental of 
advertising space; rental of advertising time in film 
credits; television advertising, radio advertising; 
promotion agency services; retail sale services and 
bringing together of various products for the benefit 
of others (excluding the transport thereof), namely 
clothing, footwear, headgear, sporting goods, bags, 
luggage, briefcases, umbrellas, flags and pennants; 
retail sale services and bringing together of various 
products for the benefit of others (excluding the 
transport thereof), namely clothing, footwear, 
headgear, sporting goods, bags, luggage, briefcases, 
umbrellas, flags and pennants, for enabling 
customers to conveniently view and purchase these 
products via a global computer network (the 
Internet) or via wireless electronic communication 
devices; sales promotion, namely creation of 
preferential programs for customers; electronic 
commerce services, namely, on-line services for the 
provision of contracts for the purchase and sale of 
goods. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100139 A 
(800) 1429365 
(151) 2018 05 31 
(891) 2018 05 31 
(731) RAYTEC VISION S.p.A. 

Via Paradigna, 94/A, I-43122 PARMA,  
Italy 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.02; 26.04.05; 26.04.12; 26.11.01;  

26.11.25; 27.05.10; 27.05.15 
(511)  
7 – Batch sorting machines; machines for sorting 
batch and removing non-conforming materials; 
potato sorters [machines], machines for sorting 
potatoes and removing non- conforming materials; 
sorting machines for industry; sifting machines; 
gravel and dirt sorting and screening machines; 
optical sorting machines; waste sorting machines; 
waste and trash separator machines; machines for 
sorting goods by colour; rice grain sorting machines; 
tea leaves sorting machines; sorting machines, other 
than for money, centrifugal separators; grain 
separating machines. 
_______________________________________ 
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(260) AM 2019 100140 A 
(800) 1429366 
(151) 2018 07 15 
(891) 2018 07 15 
(731) EKU TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ  

TİCARET LİMİTED SİRKETİ 
Mimar Kemalettin Mh., Azimkar  
Sk.No:38/A, Fatih-Istanbul, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
25 – Clothing, including underwear and 
outerclothing, other than special purpose protective 
clothing; socks, mufflers [clothing], shawls, 
bandanas, scarves, belts [clothing]; footwear, shoes, 
slippers, sandals; headgear, hats, caps with visors, 
berets, caps [headwear], skull caps. 
 

35 – The bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, namely clothing, including 
underwear and outerclothing, other than special 
purpose protective clothing, socks, mufflers [clo-
thing], shawls, bandanas, scarves, belts [clothing], 
footwear, shoes, slippers, sandals, headgear, hats, 
caps with visors, berets, caps [headwear], skull caps, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods, such services may be pro-
vided by retail stores, wholesale outlets, by means of 
electronic media or through mail order catalogues. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100142 A 
(800) 1429395 
(151) 2018 09 24 
(891) 2018 09 24 
(731) Gant AB 

P.O. Box 27021, SE-102 51 Stockholm,  
Sweden 

(540)  

GANT 
(591) Black, white  
(511)  
14 – Goods in precious metals or coated therewith, 
not included in other classes; jewelry, precious 
stones, timepieces and chronometric instruments. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100144 A 
(800) 1429437 
(151) 2018 06 15 
(891) 2018 06 15 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino  
CA 95014, USA 

 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 05.07.13; 05.07.23; 26.04.04; 26.04.15 
(511)  
9 – Computers; computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smartphones; network communication 
apparatus; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets; 
electronic book readers; computer software; 
computer software for setting up, configuring, 
operating and controlling computers, computer 
peripherals, mobile devices, mobile telephones, 
smartwatches, smartglasses, wearable devices, 
earphones, headphones, televisions, set-top boxes, 
audio and video players and recorders, home theatre 
systems, and entertainment systems; computer game 
software; downloadable pre-recorded audio, video 
and multimedia content; computer peripheral 
devices; peripheral devices for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, smart rings, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; altimeters; 
distance measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometers; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets for use 
with computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart watches, 
smartglasses, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; virtual and 
augmented reality displays, goggles, controllers, and 
headsets; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; optical 
apparatus and instruments; cameras; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing apparatus; 
digital audio and video players and recorders; audio 
speakers; audio amplifiers and receivers; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; televisions; 
television receivers and monitors; set top boxes; 
radios; radio transmitters and receivers; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; remote controls for controlling 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
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devices, wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, audio and 
video players and recorders, televisions, set top 
boxes, speakers, amplifiers, home theatre systems, 
and entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and entertainment 
systems; data storage apparatus; electrical and 
electronic connectors, couplers, wires, cables, 
chargers, docks, docking stations, and adapters for 
use with computers, mobile telephones, handheld 
computers, computer peripherals, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and recorders, 
televisions, and set top boxes; interactive touchs-
creens; interfaces for computers, computer screens, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; parts and 
accessories for computers, computer peripherals, 
mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, earphones, headphones, audio and 
video players and recorders, televisions, and set top 
boxes. 
 

28 – Toys; games and playthings; electronic hand-
held game units; musical toys, games and 
playthings; toy audio apparatus; toy musical 
instruments; battery operated toys; electronic toys; 
electric computer games, other than those adapted 
for use with television receivers; electrical and 
electronic amusement apparatus (automatic, 
coin/counter freed); toy handheld electronic devices. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100145 A 
(800) 1429496 
(151) 2018 06 19 
(891) 2018 06 19 
(731) DESCENTE LTD 

11-3, Dogashiba 1-chome, Tennoji-ku,  
Osaka-shi, Osaka 543-8921, Japan 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 24.15.03; 24.15.15 
(511)  
25 – Clothing; school uniforms; clothing for 
children; work clothing; jogging pants; sweat pants; 
suits; skirts; ski jackets; ski pants; trousers; smocks; 

formalwear; coats; overcoats; topcoats; raincoats; 
sweaters; cardigans; shirts; open-necked shirts; 
cuffs; collars [clothing]; sport shirts; blouses; polo 
shirts; shirts for suits; overalls; stuff jackets 
[clothing]; liveries; jackets [clothing]; shirt fronts; 
jumper dresses; skorts; pants (Am.); fishing vests; 
dresses; parkas; breeches for wear; pinafore dresses; 
pullovers; vests; ponchos; leggings [trousers]; 
nightwear; pajamas; bath robes; undershirts; corsets 
[underclothing]; combinations [clothing]; chemises; 
drawers [clothing]; shorts; briefs; brassieres; 
petticoats; swimwear [bathing suits]; swimming caps 
[bathing caps]; girdles; sweat-absorbent 
underclothing; sweat-absorbent underwear; 
corselets; underclothing; underwear; bathing suits; 
swimsuits; bathing drawers; bathing caps; bathing 
trunks; underpants; slips [underclothing]; teddies 
[underclothing]; dress shields; dressing gowns; 
babies' pants [underwear]; pyjamas; panties; boxer 
shorts; bodices [lingerie]; bodies [underclothing]; 
tee-shirts; beach clothes; knickers; short-sleeve 
shirts; leotards; socks; gloves [clothing]; neckties; 
thermal supporters [clothing]; mufflers [neck 
scarves]; ear muffs [clothing]; scarfs; leg warmers; 
headgear for wear; caps [headwear]; hats; 
suspenders; belts [clothing]; footwear; shoes; rain 
boots; leather shoes; sneakers; boots; women's 
shoes; winter boots; infants' shoes and boots; 
heelpieces for boots and shoes; insoles for shoes and 
boots; tongue or pullstrap for shoes and boots; welts 
for shoes and boots; footwear uppers; tips for 
footwear; shoe soles for repair; ankle boots; heels; 
inner soles; boot uppers; half-boots; heelpieces for 
footwear; welts for footwear; beach shoes; lace 
boots; slippers; masquerade costumes; special 
footwear for sports; golf shoes; soccer shoes; ski 
boots; snowboarding boots; gymnastic shoes; 
climbing boots; mountaineering boots; bowling 
shoes; boxing shoes; field hockey shoes; baseball 
shoes; rugby shoes; footwear for track and field 
athletics; football shoes; studs for football boots; 
windsurfing shoes; clothes for sports; anoraks; 
sports overuniforms; Kendo outfits; ski suits for 
competition; headbands [clothing]; wind-jackets; 
stockings; wristbands [clothing]; karate uniforms; 
cyclists' clothing; motorists' clothing; judo uniforms; 
ski gloves; clothes for water sports; wetsuits for 
surfing; wet suits for water-skiing; knitwear 
[clothing]; waterproof clothing; sports jerseys; 
uniforms; tights; hosiery; footmuffs, not electrically 
heated; sweat-absorbent stockings; spats; esparto 
shoes or sandals; sandals; soles for footwear; sports 
shoes; non-slipping devices for footwear; boots for 
sports. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100147 A 
(800) 1429547 
(151) 2018 05 31 
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(891) 2018 05 31 
(731) DELI GROUP CO., LTD 

Deli Industrial Park, Ninghai County,  
Ningbo, Zhejiang, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.21 
(511)  
21 – Isothermic bags; cups; jugs; pitchers; bottles; 
cups of paper or plastic; drinking bottles for sports; 
insulating flasks; vacuum bottles. 
 

27 – Yoga mats; artificial turf; gymnastic mats; vinyl 
floor coverings; mats of woven rope for ski slopes; 
bath mats; wallpaper; non-slip mats; floor mat. 
 

28 – Shoulder guards [sports articles]; basketball; 
football; leg guards; goalkeeper's gloves; volleyball; 
ball net; badminton racket; shuttlecocks; pingpong 
bat; pingpong ball; tennis racket; tennis ball; 
skipping-rope; in-line roller skates; skateboards, 
targets; hand grippers for exercise; arm training 
device; push-up stand; batting gloves [accessories 
for games]; boxing gloves; nunchakus; hula hoop; 
yoga ball; chess; go board games; chess or board 
games; playing cards; magic cube; waist guards; 
wrist guards; knee guards [sports articles]; elbow 
guards [sports articles]; ankle guards; machines for 
physical exercises; swimming kick boards; water 
wings; swimming belts. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100148 A 
(800) 1429584 
(151) 2018 08 02 
(891) 2018 08 02 
(731) Merlion Group Limited 

118 Agias Fylaxeos Street, Christabel  
House, CY-3087 Limassol, Cyprus 

(540)  

OKLICK 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Measuring, signalling, checking [supervision] 
and teaching apparatus and instruments; computers; 
monitors; memory devices for use with data 
processing apparatus and computer memory devices; 
computer peripheral devices; couplers [data 
processing equipment]; computer programs, data-
bases; interfaces for computers; modems; scanners 
[data processing equipment]; coin-operated gaming, 
commercial and musical apparatus; apparatus for 
recording, transmission, reproduction of text, sound 
or images, including peripheral equipment for 

computers; magnetic and optical data carriers, 
including those containing recorded information, 
video and audio recordings; video cassettes; audio 
cassettes; floppy disks; compact discs [audio-video]; 
magnetic head cleaning apparatus of recording or 
reproducing devices; integrated circuits; copying 
machines and machines (photocopiers, electrostatic 
and thermocopying). 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100149 A 
(800) 1429586 
(151) 2018 08 02 
(891) 2018 08 02 
(731) Société Jas Hennessy & Co. 

Rue de la Richonne, Cognac, F-16100,  
France 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 02.09.14; 05.13.06; 14.07.02;  

23.01.01; 25.01.09; 25.01.15 
(511)  
33 – Alcoholic beverages (except beers); alcoholic 
extracts; alcoholic essences; alcoholic fruit extracts. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100150 A 
(800) 1429593 
(151) 2018 08 24 
(891) 2018 08 24 
(731) M. Schilling GmbH  

Medical Products 
In den Kappeswiesen 18, 63571  
Gelnhausen, Germany 

(540)  

acti-fine 
(591) Black, white  
(511)  
10 – Artificial respiration apparatus, respirators for 
artificial respiration, respiratory masks for artificial 
respiration, surgical apparatus and instruments, 
suture needles, drainage tubes for medical use, 
feeding bottle teats, urine bottles (urinals), urethral 
probes, injection syringes, injectors for medical 
purposes, enema apparatus for medical purposes, 
cannulae, catheters, lancets, masks for use by 
medical personnel; medical apparatus and 
instruments, knives for surgical use, needles for 
medical purposes, pumps for medical purposes, 
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radiological apparatus for medical purposes, feeding 
bottle receptacles, scalpels, probes for medical 
purposes, special containers for medical purposes, 
medical syringes, hypodermic syringes, trocars, 
droppers for medical purposes, dropper bottles for 
medical purposes; urological apparatus and 
instruments, medical tubing, tubing for use with 
cannulas, tubing for use with catheters, injection 
syringes, medicial and veterinary apparatus and 
instruments. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100151 A 
(800) 1429672 
(151) 2018 08 19 
(891) 2018 08 19 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino  
CA 95014, USA 

(540)  

APPLE GIVEBACK 
(591) Black, white  
(511)  
35 – Retail services, namely, providing a trade-in 
and buy-back program for used computers, computer 
hardware and peripherals, tablet computers, 
smartwatches, smartphones, set-top boxes, media 
players, audio speakers, headphones, earphones, 
wireless routers, computer monitors, computer 
keyboards, computer mice, computer cables, 
computer power adapters, computer printers for 
printing documents and photos, scanners, and 
peripherals and accessories for the foregoing; retail 
services, namely, providing a recycling incentive 
program whereby participants receive payment, 
credit or services in exchange for trading in used 
computers, computer hardware and peripherals, 
tablet computers, smartwatches, smartphones, set-
top boxes, media players, audio speakers, 
headphones, earphones, wireless routers, computer 
monitors, computer keyboards, computer mice, 
computer cables, computer power adapters, 
computer printers for printing documents and 
photos, scanners, and peripherals and accessories for 
the foregoing. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100175 A 
(800) 1430194 
(151) 2018 07 26 
(891) 2018 07 26 
(731) PANG HONG WEI 

Room 9022, Tianya Building,  
2N Yabao Road, Chaoyang  District,  
Beijing, China 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(511)  
25 – Shoes; clothing; boots; sandals; soccer shoes; 
gloves [clothing]; waistbands; ties [clothing]; 
hosiery; headgear. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100176 A 
(800) 1430232 
(151) 2018 09 25 
(891) 2018 09 25 
(731) Izabella Michalak trading as  

Rollen Polska – Studio Figura Lusówko  
ul. Wiązowa 56, PL-62-080 Tarnowo  
Podgórne, Poland 

(540)  

TULIP THERMO CLIMBER 
(591) Black, white  
(511)  
28 – Machines for physical exercises. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100177 A 
(800) 1430249 
(151) 2018 04 16 
(891) 2018 04 16 
(731) VICTORY 2000 EOOD G.S.  

Rakovski Str. 32, BG-5250 SVISHTOV,  
Bulgaria 

(540) 

 
(591) White and blue. 
(531) 26.03.06; 26.03.07; 26.03.18; 26.03.24;  

26.04.05; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;  
27.05.24; 27.05.25; 29.01.13 

(511)  
5 – Air deodorizing preparations; automobile 
deodorizers; car deodorant; car deodorants. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100182 A 
(800) 1430410 
(151) 2018 09 26 
(891) 2018 09 26 
(731) DAW SE 

Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober-Ramstadt,  
Germany 

(540)  

Histolith Antik-Lasur 
(591) Black, white  
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(511)  
1 – Industrial chemicals; preservative and damp-
proofing preparations for masonry, roofing tiles, 
cement and concrete, except paints and oils; artificial 
resins; synthetic resins and unprocessed plastics; 
solvents (chemicals); solvents for varnishes and 
lacquers; adhesives used in industry; adhesives for 
wallpaper; adhesives used in building; filler for the 
treatment of subsurfaces for paints (not included in 
other classes). 
 

2 – Paints; varnishes; lacquers; glazes; coatings; 
preservatives against rust; primers; colorants; 
dyestuffs; dye pastes; mordants; paint thickeners; 
fixatives; siccatives for paints; raw natural resins; 
thinning and binding preparations for paints and 
lacquers; solvents for thinning paints; preparations 
for preserving wood; wood mordants and wood 
preserving oils; paints, including structuring paints; 
bactericidal and/or fungicidal paints; anti-corrosion 
preparations; protective preparations for metals; 
metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists. 
 

19 – Building materials, not of metal or mainly not 
of metal, in particular profile rails and corner irons, 
finishing profiles; adjusting and levelling parts, 
spacers for building, sills, all not of metal or mainly 
not of metal; natural and artificial stone; mortar 
(building materials); quartz; plaster [building 
materials]; coatings; wall and ceiling panels (not of 
metal or mainly not of metal, for building); fabric 
embedding compounds for building; fillers (building 
materials); fabrics for building, not of metal or 
mainly not of metal, in particular stabilising fabrics. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100184 A 
(800) 1430420 
(151) 2018 08 15 
(891) 2018 08 15 
(731) Public Joint Stock Company "GAZ" 

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

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.19; 28.05 
(511)  
16 – Note books; pamphlets; booklets; wrapping 
paper; printed publications; cardboard; calendars; 
paper tapes; graphic prints; plastic cling film, 
extensible, for palletization; greeting cards; conical 
paper bags; folders for papers; plastic film for 
wrapping; printed matter; prospectuses; flags of 
paper; labels, not of textile; boxes of paper or 
cardboard; stickers [stationery]; covers [stationery]; 
envelopes [stationery]; blueprints; shields. 
 
 

28 – Toy vehicles; toys; games; toy models; scale 
model kits [toys]; scale model vehicles; radio-
controlled toy vehicles. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100185 A 
(800) 1430468 
(151) 2018 04 26 
(891) 2018 04 26 
(731) HLEBOZAVOD TIMS EOOD 

Dunav str. A1, BG-6300 Haskovo, Bulgaria 
(540) 

 
(591) White and red. 
(531) 26.01.04; 26.01.12; 26.01.24; 27.05.01;  

27.05.24; 29.01.12 
(511)  
30 – Cereal preparations; confectionery; pastries; 
cakes; pies; tarts; buns; bread rolls; vareniki [stuffed 
dumplings]; gingerbread; macaroons [pastry]; 
biscuits; cookies; sweetmeats (candy); waffles; 
dessert mousses [confectionery]; quiches; pancakes; 
petits fours [cakes]; cake powder; pastry dough; 
cake batter; cake frosting [icing]; chocolate 
decorations for cakes. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100186 A 
(800) 1430497 
(151) 2018 08 19 
(891) 2018 08 19 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino  
CA 95014, USA 

(540)  

APPLE GIVEBACK 
(591) Black, white  
(511)  
40 – Recycling; recycling of used computers, 
computer hardware and peripherals, tablet 
computers, smartwatches, smartphones, set-top 
boxes, media players, audio speakers, headphones, 
earphones, wireless routers, computer monitors, 
computer keyboards, computer mice, computer 
cables, computer power adapters, computer printers 
for printing documents and photos, scanners, and 
peripherals and accessories for the foregoing. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100189 A 
(800) 1430573 
(151) 2018 08 15 
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(891) 2018 08 15 
(731) Public Joint Stock Company "GAZ" 

prospekt Lenina, 88, RU-603004 Nizhny  
Novgorod, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Light-grey and black. 
(531) 27.05.02; 27.05.19; 28.05 
(511)  
12 – Vehicles; motor buses; cars; caravans; shock 
absorbers for automobiles; luggage carriers for 
vehicles; bumpers for automobiles; vehicle bumpers; 
transmission shafts for land vehicles; trucks; brake 
discs for vehicles; spare parts for vehicles included 
in class 12; rearview mirrors; vehicle wheels; brake 
pads for automobiles; hub caps; brake linings for 
vehicles; gear boxes for land vehicles; bands for 
wheel hubs; caps for vehicle fuel tanks; automobile 
bodies; tipping bodies for trucks; bodies for 
vehicles; upholstery for vehicles; windows for 
vehicles; head-rests for vehicle seats; anti-glare 
devices for vehicles; safety belts for vehicle seats; 
vehicle suspension springs; rudders; luggage nets for 
vehicles; safety seats for children, for vehicles; 
windscreens; windshield wipers; direction signals 
for vehicles; mudguards; motors, electric, for land 
vehicles. 
 

16 – Note books; pamphlets; booklets; wrapping 
paper; printed publications; cardboard; calendars; 
catalogues; envelopes [stationery]; paper tapes; 
graphic prints; stickers [stationery]; covers 
[stationery]; plastic cling film, extensible, for 
palletization; greeting cards; conical paper bags; 
folders for papers; plastic film for wrapping; 
prospectuses; flags of paper; blueprints; labels, not 
of textile; boxes of paper or cardboard. 
 

28 – Toy vehicles; toys; games; toy models; scale 
model kits [toys]; scale model vehicles; radio-
controlled toy vehicles. 
 

37 – Rebuilding machines that have been worn or 
partially destroyed; retreading of tires; vulcanization 
of tires [repair]; car washing; vehicle washing; 
rustproofing; anti-rust treatment for vehicles; vehicle 
maintenance; vehicle polishing; motor vehicle 
maintenance and repair; vehicle greasing; vehicle 
service stations [refuelling and maintenance]; 
burglar alarm installation and repair; installation and 
repair of air-conditioning apparatus; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; 
vehicle cleaning. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100190 A 
(800) 1430584 
(151) 2018 08 17 
(891) 2018 08 17 
(731) Talagaeva Elena Vladimirovna 

kv. 143, d. 3, Kommunisticheskaya St., 
Ramenskoye, RU-140002 Moskovskaya  
oblast, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – Lip glosses; petroleum jelly for cosmetic 
purposes; cotton wool for cosmetic purposes; 
scented water; lavender water; toilet water; 
depilatory wax; waxes for leather; creams for 
leather; massage gels other than for medical 
purposes; deodorants for human beings or for 
animals; perfumes; perfumery; eyebrow pencils; 
cosmetic pencils; cosmetic dyes; cosmetic creams; 
skin whitening creams; cream for whitening the 
skin; hair spray; nail polish; hair lotions; after-shave 
lotions; beauty masks; oils for perfumes and scents; 
oils for cosmetic purposes; almond milk for cos-
metic purposes; cleansing milk for toilet purposes; 
soap; deodorant soap; shaving soap; cakes of soap; 
cosmetic kits; false nails; eau de Cologne; 
dentifrices; lipsticks; pomades for cosmetic purpo-
ses; shaving preparations; cosmetic preparations for 
baths; toiletries; douching preparations for personal 
sanitary or deodorant purposes [toiletries]; nail care 
preparations; aloe vera preparations for cosmetic 
purposes; sunscreen preparations; make-up powder; 
false eyelashes; bath salts, not for medical purposes; 
eyebrow cosmetics; hair colorants; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; henna 
[cosmetic dye]; shampoos. 
 

35 – Demonstration of goods; organization of ex-
hibitions for commercial or advertising purposes; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; Promoting the goods and services of 
others; advertising; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
businesses]. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100192 A 
(800) 1430631 
(151) 2018 09 13 
(891) 2018 09 13 
(731) Epic Games Inc. 

620 Crossroads Boulevard, Cary  
NC 27518, USA 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.24 
(511)  
9 – Video game software. 
 

41 – Entertainment services, namely, providing on-
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line computer games; entertainment services, 
namely, providing online video games. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100193 A 
(800) 1430635 
(151) 2018 07 10 
(891) 2018 07 10 
(731) Pacific Pharmaceuticals PTE LTD 

101 Cecil Street, N17-07 Tong Eng  
Building, Singapore 069533, Singapore 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 24.13.01; 26.01.03; 26.01.12;  

26.13.25; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.10 
(511)  
3 – Cosmetics; non-medicated preparations for oral 
hygiene purposes; perfumery; fragrance prepara-
tions; cleaning preparations for use on the body; 
beauty care preparations; make-up; soaps; bath 
preparations, not medicated; skin care preparations; 
hair preparations; shaving preparations; essential 
oils; cleaning preparations; laundry preparations; 
hair treatment preparations. 
 

4 – Lubricants. 
 

5 – Mineral dietary supplements for humans; phar-
maceutical drugs. 
 

12 – Automobiles. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100194 A 
(800) 1430642 
(151) 2018 08 20 
(891) 2018 08 20 
(731) LLC "Automobile plant "GAZ" 

Prospekt Ilycha, 5, RU-603004 Nizhny  
Novgorod, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 25.03.01; 27.05.10; 27.05.24 
(511)  
12 – Cars. 
 

16 – Forms, printed; printed matter; prospectuses; 
blueprints. 
 

35 – Advertising. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100195 A 
(800) 1430644 
(151) 2018 08 10 

(891) 2018 08 10 
(731) PJSC "Krasnyj Octyabr" 

ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24,  
RU-107140 Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
30 – Flavorings, other than essential oils, for cakes; 
buns; waffles; cake frosting [icing]; fruit jellies 
[confectionery]; confectionery for decorating 
Christmas trees; cakes; peanut confectionery; 
pastries; almond confectionery; liquorice [confectio-
nery]; dessert mousses [confectionery]; pastilles 
[confectionery]; stick liquorice [confectionery]; 
fondants [confectionery]; mint for confectionery; 
caramels [candy]; peppermint sweets; custard; 
macaroons [pastry]; marzipan; chocolate mousses; 
cookies; petit-beurre biscuits; pralines; gingerbread; 
petits fours [cakes]; cake powder; chewing gum; 
cake dough; confectionery; chocolate paste; 
chocolate; halvah; almond paste. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100196 A 
(800) 1430651 
(151) 2018 07 17 
(891) 2018 07 17 
(731) Pryvatne aktsionerne tovarystvo  

"Kharkivska Biskvitna Fabryka" 
vul. Lozivska, 8, Kharkiv 61017, Ukraine 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
30 – Peanut confectionery; sponge cakes; cereal 
bars; high-protein cereal bars; pastries; waffles; 
biscuits; cookies; cake frosting [icing]; chocolate-
coated nuts; custard; marshmallow; cocoa [confe-
ctionery]; caramels [candy]; lozenges [confectio-
nery]; confectionery; sugar confectionery; confe-
ctionery for decorating Christmas trees; liquorice 
[confectionery]; candy; fruit jellies [confectionery]; 
marzipan; macaroons [pastry]; almond paste; 
almond confectionery; dessert mousses [confectio-
nery]; chocolate mousses; mint for confectionery; 
peppermint sweets; stick liquorice [confectionery]; 
fondants [confectionery]; pralines; candy 
decorations for cakes; chocolate decorations for 
cakes; gingerbread; cake powder; rice cakes; malt 
biscuits; petit-beurre biscuits; cakes; petits fours 
[cakes]; cake batter; cake dough; pastry dough; 
crackers; tarts; fruit jellies [confectionery]; halvah; 
sweetmeats [candy]; chocolate. 
_______________________________________ 
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(260) AM 2019 100197 A 
(800) 1430659 
(151) 2018 03 20 
(891) 2018 03 20 
(731) LATVIJAS FINIERIS AS 

Bauskas Iela 59, LV-1004 Rīga, Latvia 
(540) 

 
(591) Orange, black and white. 
(531) 07.15.05; 26.15.09; 27.05.01; 27.05.11;  

29.01.13 
(511)  
1 – Adhesives for industrial purposes. 
 

7 – Machines for treatment of materials and for 
manufacturing; machine tools for treatment of 
materials and for manufacturing. 
 

19 – Plywood. 
 

31 – Plants. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100198 A 
(800) 1430670 
(151) 2018 09 13 
(891) 2018 09 13 
(731) Epic Games, Inc. 

620 Crossroads Boulevard, Cary  
NC 27518, USA 

(540)  

FORTNITE 
(591) Black, white  
(511)  
14 – Necklaces. 
 

16 – Computer game instruction manuals and hint 
books; printed material, namely, novels and series of 
fiction books and short stories featuring scenes and 
characters based on video games; comic books; 
calendars and posters. 
 

28 – Toy action figures. 
 

42 – Developing customized web pages featuring 
user-defined computer game information; providing 
customized on-line web pages and data feeds, 
featuring user-defined information, which includes 
blog posts, new media content, other on-line content, 
and on-line web links to other websites, and which 
excludes social networking services. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100199 A 
(800) 1430684 
(151) 2018 01 30 
(891) 2018 01 30 
(731) Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve  

Ticaret Anonim Şirketi 

Firuzköy Mahallesi, Firuzköy Bulvar 
No:188/1, Avcılar, TR-34325 İstanbul,  
Turkey 

(540) 

 
(591) Black, red, white 
(531) 07.01.06; 07.15.01; 29.01.12 
(511)  
2 – Paints, varnishes, lacquers, rust inhibitors, wood 
preservatives, binders and thinners for paints, paint 
pigments, metal preservatives, shoe paints, printing 
paints and inks, toners. 
 

19 – Mortar for buildings. 
 

35 – The bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, namely, chemicals used in 
industry, science, photography, agriculture, horti-
culture 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, preservatives against rust, 
preservatives against deterioration of wood, thinners 
and binders for paints, pigments, preservatives for 
metals, shoe dyes, printing dyes and ink, toners 
(including filled toner cartridges), colorants for food, 
pharmaceuticals and beverages, raw natural resins, 
metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists, rubber, gutta-percha, 
gum, asbestos, mica and semi-finished 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, insulation covers 
for industrial machinery, joint sealant compounds 
for joints, gaskets, o-rings for sealing purposes 
(other than gaskets for motors, cylinders and washer 
for water taps), flexible pipes made from rubber and 
plastic, 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, 
pipe jackets, not of metal, connecting hose for 
vehicle radiators, profile laths made of synthetic 
materials for vehicles for the purposes of decoration, 
sand, gravel, crushed stone, asphalt, 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-
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metallic building materials, poles not of metal for 
power lines, natural and synthetic coatings in the 
form of panels and sheets, being building materials, 
bitumen cardboard coatings for roofing, bitumen 
coating for roofing, metal 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, none 
of the aforementioned goods being related to doors, 
doors and windows hardware as well as locking, 
access control and security systems, solutions, 
device, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods, such services may be 
provided by retail stores, wholesale outlets, by 
means of electronic media or through mail order 
catalogues. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100200 A 
(800) 1430685 
(151) 2018 02 02 
(891) 2018 02 02 
(731) PHARMANUTRA S.P.A. 

Via delle Lenze, 216/b, I-56122 Pisa (PI),  
Italy 

(540)  

SIDERAL 
(591) Black, white  
(511)  
1 – Chemicals used in industry; chemical substances 
for preserving foodstuffs; raw materials [chemical] 
for the formulation of pharmaceutical preparations 
for human purposes and for animal purposes; raw 
materials [chemical] for the formulation of dietetic 
foods, dietetic food not for medical purposes, 
dietetic food for babies, dietetic food preparations 
adapted for medical purposes, dietetic substances 
adapted for medical purposes, dietetic substances for 
babies, food for babies, dietetic food supplements, 
dietetic food supplements for medical and not for 
medical purposes, food supplements for medical and 
not for medical purposes, food supplements for 
dietetic purposes, dietetic preparations and 
preparations for use as additives to food for human 
consumption [medicated]; cultures of microorga-
nisms not for medical purposes; cultures of sapro-
phytic bacteria not for medical purposes; pre-
parations of microorganisms not for medical 
purposes; preparations of saprophytic bacteria 
cultures not for medical purposes; bacterial 
substances for industrial purposes; bacteria for use in 
food manufacture; probiotic bacteria for the food 
industry; bacterial preparations for the food industry; 
bacterial cultures for addition to food products; 
bacterial preparations and cultures other than for 
medical purposes; milk ferments and bacteria 
preparations used in making foodstuffs; antioxidants, 
fatty acids, proteins, enzymes, liposomes, cultures of 

microorganisms, lactic acid bacteria and probiotic 
compositions, all for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, veterinary products, diet compo-
sitions for human purposes, foods for new-borns, 
food supplements, nutritional supplements, dietary 
supplements, food supplements for medical purposes 
and dietetic foods; probiotic bacteria for the food 
industry; probiotic bacterial formulations [other than 
for medical purposes]; extracts, cultures of micro-
organisms, enzymes and additives for fermentation; 
fermentation extracts for industrial purposes; 
cultures of micro-organisms used in the fermentation 
of fodder; fertilizers; bacterial preparations, other 
than for medical and veterinary use. 
 

5 – Pharmaceutical and parapharmaceutical products 
and preparations, including gynecological, 
urological, gastroenterologists, immunologic, cardio-
vascular, dermatological, oral hygiene and osteo-
articular preparations and products; sanitary and 
hygienic products and preparations for medical 
purposes; nutraceuticals, symbiotics, nutritionals, 
probiotics, prebiotics and homeopathics for use as 
dietary supplements; veterinary products and 
preparations; food and dietary supplements; 
nutritional, mineral, dietetic, nutraceutical, vitamin, 
antioxidant, saprophytic bacterial flora and 
homeopathic substances and preparations, all for 
medical purpose; enzyme and protein dietary 
supplements; food and dietary supplements for 
people with special dietary needs; herbal dietary 
supplements for persons with special dietary 
requirements; dietary supplement drinks; nutritional 
supplements for medical use; dietary foodstuff for 
human consumption; food and dietary supplements, 
including food and dietary supplements for babies; 
dietetic foodstuffs all for medical purposes; cultures 
of microorganisms for medical use; cultures of 
saprophytic bacteria for medical use; preparations of 
micro-organisms for medical purposes; bacteriolo-
gical cultures (media for -); dietary supplements for 
animals; protein supplements for animals; mineral 
supplements for livestock feed; fungicides, herbi-
cides, insecticides; disinfectants; disinfectants for 
hygiene purposes; napkins soaked in disinfectant 
lotions; facial wipes soaked in disinfectant lotions; 
medicated pre-moistened wipes. 
 

35 – Wholesaling and retailing, for others, including 
by mail order and via communications media, 
including the internet, in relation to chemicals used 
in industry, chemical substances for preserving 
foodstuffs, raw materials [chemical] for the 
formulation of pharmaceutical preparations for 
human purposes and for animal purposes, raw 
materials [chemical] for the formulation of dietetic 
foods, dietetic food not for medical purposes, 
dietetic food for babies, dietetic food preparations 
adapted for medical purposes, dietetic substances 
adapted for medical purposes, dietetic substances for 
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babies, food for babies, dietetic food supplements, 
dietetic food supplements for medical and not for 
medical purposes, food supplements for medical and 
not for medical purposes, food supplements for 
dietetic purposes, dietetic preparations and 
preparations for use as additives to food for human 
consumption [medicated], cultures of microorga-
nisms not for medical purposes, cultures of 
saprophytic bacteria not for medical purposes, 
preparations of microorganisms not for medical 
purposes, preparations of saprophytic bacteria 
cultures not for medical purposes, bacterial 
substances for industrial purposes, bacteria for use in 
food manufacture, probiotic bacteria for the food 
industry, bacterial preparations for the food industry, 
bacterial cultures for addition to food products, 
bacterial preparations and cultures other than for 
medical purposes, milk ferments and bacteria 
preparations used in making foodstuffs, antioxidants, 
fatty acids, proteins, enzymes, liposomes, cultures of 
microorganisms, lactic acid bacteria and probiotic 
compositions, all for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, veterinary products, diet compo-
sitions for human purposes, foods for new-borns, 
food supplements, nutritional supplements, dietary 
supplements, food supplements for medical purposes 
and dietetic foods, probiotic bacteria for the food 
industry, probiotic bacterial formulations [other than 
for medical purposes], extracts, cultures of 
microorganisms, enzymes and additives for 
fermentation, fermentation extracts for industrial 
purposes, cultures of micro-organisms used in the 
fermentation of fodder, probiotic bacterial prepa-
rations for medical and animal use, fertilizers, 
pharmaceutical and parapharmaceutical products and 
preparations, including gynecological, urological, 
gastroenterologists, immunologic, cardio-vascular, 
dermatological, oral hygiene and osteo-articular 
preparations and products, sanitary and hygienic 
products and preparations for medical purposes, 
nutraceuticals, symbiotics, nutritionals, probiotics, 
prebiotics and homeopathics for use as dietary 
supplements, veterinary products and preparations, 
food and dietary supplements, nutritional, mineral, 
dietetic, nutraceutical, vitamin, antioxidant, sapro-
phytic bacterial flora and homeopathic substances 
and preparations, all for medical purpose, enzyme 
and protein dietary supplements, food and dietary 
supplements for people with special dietary needs, 
herbal dietary supplements for persons with special 
dietary requirements, dietary supplement drinks, 
nutritional supplements for medical use, dietary 
foodstuff for human consumption, food and dietary 
supplemets including food and dietary supplements 
for babies, dietetic foodstuffs all for medical 
purposes, cultures of microorganisms for medical 
use, cultures of saprophytic bacteria for medical use, 
preparations of micro-organisms for medical 
purposes, bacteriological cultures (media for -), 

dietary supplements for animals, protein sup-
plements for animals, mineral supplements for 
livestock feed, fungicides, herbicides, insecticides, 
disinfectants, disinfectants for hygiene purposes, 
napkins soaked in disinfectant lotions, facial wipes 
soaked in disinfectant lotions, medicated pre-
moistened wipes; business advice relating to 
franchising. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100201 A 
(800) 1430717 
(151) 2018 06 12 
(891) 2018 06 12 
(731) Intrum Licensing AG 

Industriestrasse 13c, CH-6300 Zug,  
Switzerland 

(540)  

INTRUM 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Computer programs and software; computer 
software for enabling exchange of information; 
computer software relating to the financial field; 
software for debt recovery; computer software in the 
form of apps/applications; application software for 
cloud computing services; downloadable electronic 
newsletters and electronic publications. 
 

35 – Business management; business administration; 
office functions, business consultancy; financial 
records management; computerised file manage-
ment; compilation and systemization of information 
into computer databases. 
 

36 – Insurance, financial services; monetary servic-
es; real estate affairs; debt collection; debt recovery 
services; debt counseling services; debt recovery and 
collection agencies; debt settlement services; 
computerised debt collection services; financial 
advice; consultation, advice and information 
regarding all of the aforesaid services. 
 

41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; organisation of 
seminars and conferences. 
 

42 – Hosting services and software as a service and 
rental of software; IT consultancy, advisory and 
information services; design, maintenance, develop-
ment and updating of computer software and 
database systems. 
 

45 – Legal services. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100218 A 
(800) 1203257 
(151) 2014 02 06 
(891) 2018 08 30 
(731) Kahve Mania İnşaat Taşımacılık  
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Turizm Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret  
Limited Şirketi 
Umurbey Mh. 1501 Sk No:2/A Alsancak,  
İzmir, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.01.04; 26.01.21; 27.05.22; 29.01.13 
(511)  
30 – Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, 
chocolate based beverages; pasta, stuffed dumplings, 
noodles; pastries and bakery products based on flour, 
desserts based on flour and chocolate; honey, bee 
glue for human consumption, propolis for food 
purposes; spices and condiments for foodstuff; yeast, 
baking powder; flour, semolina, starch for food; 
sugar, cube sugar, powdered sugar; tea, iced tea; 
confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers; 
chewing gums; ice-cream, edible ices; salt; cereals 
and cereal-based foodstuff; molasses for food. 
 

43 – Services for providing food and drink; 
temporary accommodation; day-nurseries (crèches); 
boarding for animals. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100219 A 
(800) 1224316 
(151) 2014 07 28 
(891) 2018 06 21 
(731) Premier Beverages P.B. Limited 

Amathountos, 50E, PEARL BUILDING,  
3rd floor, Flat/Office 1, Agios Tychonas,  
Limassol, CY-4532, Cyprus 

(540) 

 
(591) Green, gray, black, white. 
(531) 03.05.19; 03.05.20; 24.15.03; 25.01.15;  

26.11.21; 29.01.13 
(511)  
32 – Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
non-alcoholic isotonic beverages. 
_______________________________________ 

(260) AM 2019 100220 A 
(800) 1366499 
(151) 2016 10 27 
(891) 2018 09 28 
(731) Winterhalter Gastronom GmbH 

Winterhalterstraße 2-12, 88074  
Meckenbeuren, Germany 

(540)  

CONNECTED WASH 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Detergents, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; bleaching preparations 
and other substances for laundry use. 
 

7 – Dishwashing machines, including dishwashers 
and parts and fittings therefor, included in this class, 
lye cleaners being parts of dishwashing machines. 
 

9 – Dosing units, including dosing units for solid 
matter, liquids and powders; measuring sensors for 
capturing temperature, humidity, lime content, 
content of dirt, content of detergents in the water. 
 

11 – Water conditioning units, namely water 
softening apparatus and equipment and installations 
consisting thereof; desalinating apparatus and 
equipment and installations consisting thereof; 
reverse osmosis apparatus and equipment and 
installations consisting thereof; ice machines and 
apparatus, including ice cube machines (included in 
this class). 
 

38 – Data transmission; data broadcasting services; 
transmission of digital data; transmission of info-
rmation by computer; electronic data interchange 
services; transfer of data by telecommunications; 
transmission of data via the Internet; providing 
access to databases. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100223 A 
(800) 1431025 
(151) 2018 08 11 
(891) 2018 08 11 
(731) TIMOCOM GmbH 

Timocom Platz 1, 40699 Erkrath, Germany 
(540) 

 
(591) Blue. 
(531) 26.01.01; 26.01.24; 26.11.03; 26.11.06;  

26.11.08; 27.05.10; 29.01.04 
(511)  
35 – Computerized file management; Compilation 
and systematization of information into computer 
databases. 
 

38 – Providing access to electronic communications 
networks and electronic databases; Electronic 
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exchange of data stored in databases accessible via 
telecommunication networks. 
 

39 – Transportation logistics. 
 

42 – Development, updating and maintenance of 
software and database systems. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100224 A 
(800) 1431027 
(151) 2018 08 24 
(891) 2018 08 24 
(731) M. Schilling GmbH Medical Products 

In den Kappeswiesen 18, 63571  
Gelnhausen, Germany 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
10 – Artificial respiration apparatus, respirators for 
artificial respiration, respiratory masks for artificial 
respiration, surgical apparatus and instruments, 
suture needles, drainage tubes for medical use, 
feeding bottle teats, urine bottles (urinals), urethral 
probes, injection syringes, injectors for medical 
purposes, enema apparatus for medical purposes, 
cannulae, catheters, lancets, masks for use by 
medical personnel; medical apparatus and 
instruments, knives for surgical use, needles for 
medical purposes, pumps for medical purposes, 
radiological apparatus for medical purposes, feeding 
bottle receptacles, scalpels, probes for medical 
purposes, special containers for medical purposes, 
medical syringes, hypodermic syringes, trocars, 
droppers for medical purposes, dropper bottles for 
medical purposes; urological apparatus and 
instruments, medical tubing, tubing for use with 
cannulas, tubing for use with catheters, injection 
syringes, medicial and veterinary apparatus and 
instruments. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100227 A 
(800) 1431060 
(151) 2018 04 26 
(891) 2018 04 26 
(731) HLEBOZAVOD TIMS EOOD 

Dunav str. A1, BG-6300 Haskovo, Bulgaria 
(540) 

 
(591) White, red and beige. 
(531) 20.05.01; 25.01.05; 25.01.18; 27.05.01;  

27.05.02; 27.05.17; 29.01.13 

(511)  
30 – Pastries; confectionery; bread rolls; biscuits; 
tarts; pies; cakes; buns; cake batter. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100228 A 
(800) 1431064 
(151) 2018 08 20 
(891) 2018 08 20 
(731) Limited liability company  

"Automobile plant "GAZ" 
Prospekt Ilycha, 5, RU-603004 Nizhny  
Novgorod, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.02; 27.05.10 
(511)  
12 – Vehicles; motor buses; cars; caravans; shock 
absorbers for automobiles; luggage carriers for 
vehicles; bumpers for automobiles; vehicle bumpers; 
transmission shafts for land vehicles; trucks; brake 
discs for vehicles; spare parts for vehicles, included 
in class 12; rearview mirrors; vehicle wheels; brake 
pads for automobiles; hub caps; brake linings for 
vehicles; gear boxes for land vehicles; bands for 
wheel hubs; caps for vehicle fuel tanks; automobile 
bodies; tipping bodies for trucks; bodies for 
vehicles; upholstery for vehicles; windows for 
vehicles; head-rests for vehicle seats; anti-glare 
devices for vehicles; safety belts for vehicle seats; 
vehicle suspension springs; rudders; luggage nets for 
vehicles; safety seats for children, for vehicles; 
windscreens; windshield wipers; mudguards; 
motors, electric, for land vehicles; direction signals 
for vehicles. 
 

16 – Note books; pamphlets; booklets; wrapping 
paper; printed publications; products of paper or 
plastics, for packaging; calendars; paper tapes; 
graphic prints; plastic cling film, extensible, for 
palletization; greeting cards; paper bags; folders for 
papers; plastic film for wrapping; prospectuses; flags 
of paper; flyers; labels with the exception of tissue; 
cardboard; envelopes [stationery]; boxes of paper or 
cardboard; stickers [stationery]; covers [stationery]; 
blueprints; shields [paper seals]. 
 

28 – Toy vehicles; toys; games; toy models; scale 
model kits [toys]; scale model vehicles; radio-
controlled toy vehicles. 
 

37 – Retreading of tires; vulcanization of tires 
[repair]; car washing; vehicle washing; rustproofing; 
anti-rust treatment for vehicles; vehicle mainte-
nance; vehicle polishing; motor vehicle maintenance 
and repair; vehicle greasing; vehicle service stations 
[refuelling and maintenance]; burglar alarm instal-
lation and repair; installation and repair of air-
conditioning apparatus; installation, maintenance 
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and repair of computer hardware; vehicle cleaning; 
rebuilding machines that have been worn or partially 
destroyed. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100231 A 
(800) 1431122 
(151) 2018 06 12 
(891) 2018 06 12 
(731) Intrum Licensing AG 

Industriestrasse 13c, CH-6300 Zug,  
Switzerland 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
9 – Computer programs and software; computer 
software for enabling exchange of information; 
computer software relating to the financial field; 
software for debt recovery; computer software in the 
form of apps/applications; application software for 
cloud computing services; downloadable electronic 
newsletters and electronic publications. 
 

35 – Business management; business administration; 
office functions, business consultancy; financial 
records management; computerised file mana-
gement; compilation and systemization of informa-
tion into computer databases. 
 

36 – Insurance, financial services; monetary servi-
ces; real estate affairs; debt collection; debt recovery 
services; debt counseling services; debt recovery and 
collection agencies; debt settlement services; 
computerised debt collection services; financial 
advice; consultation, advice and information 
regarding all of the aforesaid services. 
 

41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; organisation of 
seminars and conferences. 
 

42 – Hosting services and software as a service and 
rental of software; IT consultancy, advisory and 
information services; design, maintenance, develo-
pment and updating of computer software and 
database systems. 
 

45 – Legal services. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100254 A 
(800) 1431493 
(151) 2018 09 24 
(891) 2018 09 24 
(731) Limited Liability Company «ORIMI» 

1-st Microrayon Street, 15/4 plot, Sverdlov  
factory settlement, Vsevolozhsk dictrict,  
RU-188682 Leningrad oblast, Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
30 – Tea; iced tea; tea-based beverages. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100255 A 
(800) 1431512 
(151) 2018 09 19 
(891) 2018 09 19 
(731) Hyundai Motor Company 

12 Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL,  
Republic of Korea 

(540)  

LEONIS 
(591) Black, white  
(511)  
12 – Automobiles; sports cars; vans (vehicles); 
trucks; motor buses; electric vehicles; bicycles; air 
vehicles; rv automobiles; suv (sport utility vehicles) 
automobiles. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100256 A 
(800) 1431517 
(151) 2018 09 24 
(891) 2018 09 24 

(731) Limited Liability Company «ORIMI» 
1-st Microrayon Street, 15/4 plot, Sverdlov  
factory settlement, Vsevolozhsk district,  
RU-188682 Leningrad oblast,  
Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(511)  
30 – Tea; iced tea; tea-based beverages. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100273 A 
(800) 1431806 
(151) 2018 07 19 
(891) 2018 07 19 
(731) Little Doctor International (S) Pte. Ltd 

35 Selegie Road, N09-02 Parklane  
Shopping Mall, Singapore 188307,  
Singapore 

(540) 
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(591) Red. 
(531) 26.01.03; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01;  

29.01.01 
(511)  
10 – Electrical oral irrigators for use by dentists; 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; irrigators being surgical apparatus; 
oral irrigators for use in dentistry; irrigators for 
medical use; periodontal irrigators for use in dental 
treatment; oral irrigators for use by dentists in 
washing the gums; apparatus for controlling the flow 
of water to dental handpieces [dental apparatus]; 
suction apparatus for dental use; therapeutic and 
assistive devices adapted for the disabled; massage 
apparatus; vibromassage apparatus. 
 

11 – Apparatus for supplying water; apparatus for 
the supply of water for sanitary purposes; spray units 
being parts of water supply installations; terminal 
water supply fittings; regulating apparatus for water 
supply apparatus; automatic watering installations; 
installations for the distribution of water; 
installations for water supply. 
 

21 – Devices [oral irrigators] for personal use in 
washing the gums; electrical oral irrigators for use in 
the home; electrical toothbrushes incorporating oral 
irrigators; dental cleaning apparatus for personal use; 
water apparatus for cleaning teeth and gums; 
toothbrushes, electric. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100274 A 
(800) 1431807 
(151) 2018 08 09 
(891) 2018 08 09 
(731) Laboratoires De Biologie Vegetale  

Yves Rocher 
La Croix des Archers, F-56200 La Gacilly,  
France 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.01.01; 26.01.04; 26.01.18; 26.01.22;  

26.01.24; 27.03.11; 27.05.22 
(511)  
3 – Cosmetic make-up and make-up removing 
products. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100275 A 
(800) 1431823 
(151) 2018 05 28 
(891) 2018 05 28 
(731) Protherm Production s.r.o. 

Jurkovicova 45, SK-990 10 Skalica,  
Slovakia 

(540) 

 
(591) Black, white, red 
(531) 03.01.04; 27.05.01; 29.01.13 
(511)  
9 – Electric and electronic apparatus for measuring, 
controlling and regulating apparatus, in particular for 
apparatus for heating, refrigerating, drying, 
ventilating and water supply, water heaters, solar 
collectors (heating), heat pumps, boilers and burners. 
 

11 – Apparatus for lighting, heating, steam gene-
rating, cooking, refrigerating, drying, ventilating and 
water supply, water heaters, solar thermal collectors 
(heating), heat pumps, in particular with 
environmental heat sources, boilers and burners. 
 

42 – Engineering in connection with physical, 
electric and electronic measuring, control and 
regulating apparatus, apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating and water supply, water heaters, thermal 
solar collectors (heating), boilers, burners, block-
type thermal power stations, heat pumps, in 
particular with ambient heat sources; technical 
consultancy with regard to heat technology 
apparatus. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100276 A 
(800) 1431824 
(151) 2018 07 13 
(891) 2018 07 13 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

otvetstvennostyu "Zveri" 
Perevedenovskiy per., 18, bld. 4, accom. I,  
room 10, RU-105082 Moscow, Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
16 – Paper, cardboard and articles made from them, 
not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs [printed]; 
stationery; adhesives [glues] for stationery or 
household purposes; artists' materials; painters' 
brushes; typewriters, electric or non-electric; office 
requisites, except furniture; instructional and 
teaching materials, other than apparatus; plastic 
materials for packaging, not included in other 
classes; printing type; printing blocks. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
 

41 – Performing artists services; rental of audio 
equipment; organization of balls; rental of video 
cameras; rental of video cassette recorders; video-

 
 #15  2019 08 12 

 
117 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

tape film production; rental of videotapes; physical 
education; party planning [entertainment]; 
organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; rental of show scenery; rental 
of stage scenery; discotheque services; rental of 
sound-recorded magnetic tapes; gambling services; 
publication of books; entertainment information; 
providing casino facilities [gambling]; rental of 
cinematographic apparatus; movie studio services; 
providing movie theater facilities; club services 
[entertainment or education]; arranging and condu-
cting of colloquiums; arranging and conducting of 
congresses; arranging of beauty contests; organi-
zation of competitions [education or entertainment]; 
master of ceremony services for parties and special 
events; arranging and conducting of conferences; 
videotape editing; arranging and conducting of 
workshops [training]; providing museum facilities 
[presentation, exhibitions]; presentation of variety 
shows; orchestra services; rental of lighting 
apparatus for theatrical sets or television studios; 
recreation information; entertainment and recreation 
services; organization of entertainment shows; 
cinema presentations; movie theater presentations; 
presentation of circus performances; rental of radio 
and television sets; publication of texts, other than 
publicity texts; radio entertainment; production of 
radio and television programs; television 
entertainment; entertainment services; arranging and 
conducting of seminars; arranging and conducting of 
symposiums; organization of competitions for 
education or entertainment; booking of seats for 
theater shows; organization of shows [impresario 
services]; production of stage shows; recording 
studio services; scriptwriting and/or script editing; 
production of films; rental of films. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100278 A 
(800) 1431970 
(151) 2018 07 26 
(891) 2018 07 26 
(731) Beijing Jingdong 360 Du E-Commerce LTD 

Room 222, Floor 2, Building C, No. 18  
Kechuang 11 Street, Beijing Economic and  
Technological, Development Zone, Beijing,  
China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
42 – Research and development of new products for 
others; packaging design; design of interior decor; 
dress designing; computer software design; 
electronic data storage; cloud computing; creating 
and maintaining web sites for others; graphic arts 
design; weighting freight for others. 
_______________________________________ 
 

(260) AM 2019 100279 A 
(800) 1431974 
(151) 2018 09 10 
(891) 2018 09 10 
(731) INDUSTRY LLC 

ul. Konstantina Saslonova, 187, Belgorod,  
RU-308017 Belgorodskaya Oblast, Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) Red and black. 
(531) 27.05.09; 27.05.10; 29.01.12 
(526) WALLPAPER 
(511)  
1 – Adhesives for wallpaper; glue for industrial 
purposes; gums [adhesives] for industrial purposes. 
 

27 – Wallpaper; textile wallpaper. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100280 A 
(800) 1431982 
(151) 2018 07 03 
(891) 2018 07 03 
(731) BINGGRAE CO., LTD 

45, Dasansunhwan-ro, Namyangju-si,  
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.17; 27.05.21; 28.03 
(511)  
29 – Milk; milk beverages, milk predominating; 
milk beverages containing fruits; milk products; 
milk substitutes; yogurts; soya milk; cheese; fruit, 
preserved; fruit-based snack food; vegetables, 
preserved; fruits, tinned; dried fruits; eggs; kimchi 
[fermented vegetable dish]; pork cutlets; foods 
prepared from bean curds (tofu); butter; powdered 
milk; fish, not live; sausages; soups; oils for food 
and fats; meat; prepared nuts. 
 

30 – Ice cream; edible ices; frozen yoghurt [confe-
ctionery ices]; confectionery; biscuits; bread; ice 
lollies; iced cakes; powders for making ice cream; 
cones for ice cream; ice cream mixes; frozen 
confectionery containing ice cream; gelato; cho-
colate; cookies; candy; cakes; jelly sweet; fruit 
jellies [confectionery]; coffee; coffee-based beve-
rages; coffee beverages with milk; cocoa; chocolate-
based beverages; chocolate-based beverages with 
milk; tea; tea-based beverages; rice pudding; 
noodles; processed cereals; cereal-based snack food; 
fruit vinegar; seasonings; flavorings, other than 
essential oils, for beverages; fermented hot pepper 
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paste (gochujang); rice cakes; sauces; cooked rice; 
pancakes. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100332 A 
(800) 1432900 
(151) 2017 12 11 
(891) 2017 12 11 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy  

otvetstvennostyu «Sirius» 
Derevnja Krivcovo, dom 2,  
Solnechnogorskij rajon, RU-141554  
Moskovskaja oblast', Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 04.05.05; 09.03.13; 11.07.07; 25.01.05;  

28.05 
(511)  
30 – High-protein cereal bars; cereal bars; muesli 
bars; filled chocolate bars; chocolate bars; waffles; 
malt biscuits; gum dragee; jelly beans; chewing 
gum; marshmallows; fruit jellies [confectionery]; 
candy decorations for cakes; confectionery for 
decorating Christmas trees; cakes; pastries; confe-
ctionery mints; peanut confectionery; almond 
confectionery; confectionery products with 
strawberries; confectionery products with fruits; 
toffees; cocoa; caramels [candy]; caramel chewing; 
hard candy, sugar-coated confectionery; sugar-free 
candies; gum sweets; jelly sweets; candy made with 
caramel; liquorice [confectionery]; peppermint 
sweets; starch-based candies; bonbons made of 
sugar; candy made with cocoa; chocolate candies; 
calcium fortified candy [confectionery]; sweetmeats 
[candy]; dulce de leche; crackers; candy caramel; 
lollipops; candy; macaroni; marzipan; muffins; acid 
drops; ice cream; muesli; mint for confectionery; 
mint candy caramel; chocolate-coated nuts; cream 
pies; fruit pies; pumpkin pies; stick liquorice 
[confectionery]; chocolate paste; pastila [confe-
ctionery]; pastilles [confectionery]; breath mints for 
use as a breath freshener; non-medicated lozenges 
[confectionery]; petit-beurre biscuits; cookies; 
fondants [confectionery]; candy-coated popcorn; 
popcorn; pralines; chocolate products; gingerbread; 
petits fours [cakes]; Turkish delight; bubble gum 
[confectionery]; sugar-free chewing gum [confe-
ctionery]; breath-freshening chewing gum; chewing 
gum, not for medical purposes; chewing gums for 

inflating bubbles; confectionery; sweets; cheese-
cakes; extruded corn snacks; puffed corn snacks; 
cheese-flavored puffed corn snacks; wheat-based 
snack foods; extruded wheat snacks; muesli snacks; 
rusks; tarts; chocolate decorations for cakes; halvah; 
chocolate; éclairs. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100333 A 
(800) 1432925 
(151) 2018 07 06 
(891) 2018 07 06 
(731) Future Enterprises Pte. Ltd. 

31 Harrison Road, N08-01, Food Empire  
Business Suites, Singapore 369649,  
Singapore 

(540) 

 
(591) White, red, cherry, brown, dark  

brown, gold, black and light-grey. 
(531) 01.15.11; 08.01.19; 25.01.19;  

26.04.04; 26.04.22; 26.11.08; 29.01.14 
(511)  
30 – Coffee; chocolate; coffee-based beverages; 
compositions for preparing coffee-based beverages. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100335 A 
(800) 1432938 
(151) 2018 09 26 
(891) 2018 09 26 
(731) Compagnie des Montres Longines,  

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

(540)  
LONGINES CONQUEST V.H.P. 

(591) Black, white  
(511)  
14 – Precious metals and their alloys and goods 
made of these materials or coated therewith included 
in this class, namely figurines, trophies; jewelry, 
namely rings, earrings, cuff links, bracelets, charms, 
brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, 
jewelry caskets (cases), cases; precious stones, semi-
precious stones; timepieces and chronometric 
instruments, namely chronometers, chronographs, 
clocks, watches, bracelets, wall clocks, alarm clocks 
as well as parts and accessories for the aforesaid 
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goods, namely hands, anchors, pendulums, barrels, 
watch cases, watch bracelets, watch dials, clock-
works, watch chains, movements for timepieces, 
watch springs, watch glasses, presentation cases for 
timepieces, cases for timepieces. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100336 A 
(800) 1432954 
(151) 2018 06 05 
(891) 2018 06 05 
(731) Charion Co., Ltd. 

6-31, Kaigan 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo  
105-0022, Japan 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.03 
(511)  
3 – Dentifrices; tooth polishes; toothpaste; tooth 
powder; non-medicated dental rinse; dentifrice gels; 
tooth cleaning preparations; teeth cleaning lotions; 
tooth whitening preparations; tooth whitening 
pastes; tooth whitening creams; dental bleaching 
gels; non-medicated mouthwashes; breath freshening 
preparations for personal hygiene; breath freshening 
sprays; breath freshening strips; cosmetics; cosmetic 
preparations; cosmetic preparations for the care of 
mouth and teeth; teeth whitening strips impregnated 
with teeth whitening preparations (cosmetics); 
cleaning pads impregnated with cosmetics; cotton 
swabs for cosmetic purposes; cotton wool for 
cosmetic purposes. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100337 A 
(800) 1432970 
(151) 2018 06 07 
(891) 2018 06 07 
(731) Aktsionernoye obshchestvo "Bayan Sulu" 

ul. Borodina, 198, 110006 g. Kostanay,  
Kazakhstan 

(540) 

 

(591) Black, white  
(531) 25.01.25; 26.01.04; 27.05.02;  

27.05.08; 27.05.22 
(511)  
29 – Marmalade. 
 

30 – Pastry and confectionery. 
 

35 – Wholesale and retailing services relating to the 
sale of goods; promoting the goods of others through 
the intermediaries; import-export agency services; 
advertising. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100339 A 
(800) 1433012 
(151) 2018 06 05 
(891) 2018 06 05 
(731) Charion Co., Ltd. 

6-31, Kaigan 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo  
105-0022, Japan 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.03 
(511)  
3 – Dentifrices; tooth polishes; toothpaste; tooth 
powder; non-medicated dental rinse; dentifrice gels; 
tooth cleaning preparations; teeth cleaning lotions; 
tooth whitening preparations; tooth whitening 
pastes; tooth whitening creams; dental bleaching 
gels; non-medicated mouthwashes; breath freshening 
preparations for personal hygiene; breath freshening 
sprays; breath freshening strips; cosmetics; cosmetic 
preparations; cosmetic preparations for the care of 
mouth and teeth; teeth whitening strips impregnated 
with teeth whitening preparations (cosmetics); 
cleaning pads impregnated with cosmetics; cotton 
swabs for cosmetic purposes; cotton wool for 
cosmetic purposes. 
 

44 – Teeth whitening services; providing advice 
relating to teeth whitening services; providing 
information relating to teeth whitening services; 
pharmaceutical advice, namely, providing advice in 
the field of dental preparations for teeth whitening; 
provision of pharmaceutical information in the field 
of dental preparations for teeth whitening; con-
sultancy in the field of cosmetics, namely, cosmetic 
preparations for the care of mouth and teeth; 
providing advice relating to dentistry services; 
providing information relating to dentistry services; 
dental consultations in the field of teeth whitening; 
providing information relating to dentistry services 
in the field of teeth whitening; providing advice 
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relating to cosmetic dentistry services in the field of 
teeth whitening; providing information relating to 
cosmetic dentistry services in the field of teeth 
whitening; beauty salon services; beauty care 
services; beauty consultancy services; providing 
information relating to beauty salon services and 
beauty care services; advisory services relating to 
health; provision of health information; rental of 
medical machines and apparatus; rental of dental 
apparatus and instruments; rental of dental apparatus 
and instruments for teeth whitening; rental of 
machines and apparatus for use in beauty salons or 
barbers' shops. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100340 A 
(800) 1433013 
(151) 2018 08 07 
(891) 2018 08 07 
(731) Agrotar Zirai İlaçlar Endüstriyel  

Ürünler Tarim Gida Veteriner İlaçlari  
Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 
Kayapa Mahallesi Kayapa, Sanayi Bulvarı  
No:35, Nilüfer, Bursa, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white, blue 
(531) 01.05.01; 01.05.03; 01.05.06;  

03.07.01; 27.05.24; 29.01.13 
(526) ® 
(511)  
1 – Chemicals used in industry, science, 
photography, agriculture, horticulture and forestry; 
manures and soils. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100346 A 
(800) 1433278 
(151) 2018 08 20 
(891) 2018 08 20 
(731) Limited liability company  

"Automobile plant "GAZ" 
prospekt Ilycha, 5, RU-603004 Nizhny  
Novgorod, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.02; 27.05.10; 28.05 
(511)  
12 – Vehicles; motor buses; cars; caravans; spare 
parts for vehicles, included in class 12; shock 

absorbers for automobiles; luggage carriers for 
vehicles; vehicle bumpers; transmission shafts for 
land vehicles; trucks; rearview mirrors; vehicle 
wheels; brake shoes for vehicles; brake segments for 
vehicles; hub caps; gear boxes for land vehicles; 
caps for vehicle fuel tanks; windows for vehicles; 
head-rests for vehicle seats; anti-glare devices for 
vehicles; safety belts for vehicle seats; security 
harness for vehicle seats; vehicle suspension springs; 
rudders; luggage nets for vehicles; safety seats for 
children, for vehicles; window lifters; motors, 
electric, for land vehicles; undercarriages for 
vehicles; mudguards. 
 

16 – Note books; pamphlets; booklets; wrapping 
paper; printed publications; calendars; paper tapes; 
graphic prints; plastic cling film, extensible, for 
palletization; greeting cards; folders for papers; 
plastic film for wrapping; prospectuses; flags of 
paper; labels, not of textile; products of paper or 
plastics, for packaging; cardboard; envelopes 
[stationery]; boxes of paper or cardboard; stickers 
[stationery]; covers [stationery]; paper bags; 
blueprints. 
 

28 – Toy vehicles; toys; games; reduced vehicle 
models. 
 

37 – Car washing. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100469 A 
(800) 1433726 
(151) 2018 07 18 
(891) 2018 07 18 
(731) Bergerode B.V. 

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem,  
Netherlands 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.04; 27.05.06; 27.05.08;  

27.05.11; 27.05.14; 27.05.17; 27.05.21;  
27.05.25 

(511)  
1 – Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; 
chemical substances used as additives to asphalt and 
bitumen; chemicals for use in the pharmaceutical 
industry; chemical substances for water treatment; 
chemical cleaning agents for use in industrial 
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processes; surfactants for industrial purposes; salt for 
industrial purposes; salt (chemical products). 
 

5 –  Chemicals for pharmaceutical use; salts for 
medical purposes; magnesium salts for 
pharmaceutical use; mineral salts for medical 
purposes; sodium salts for medical purposes; 
combinations of calcium salts for pharmaceutical 
use; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
 

30 – Salt; spices; dried herbs; condiments. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100478 A 
(800) 1433867 
(151) 2018 09 21 
(891) 2018 09 21 
(731) Chanel SARL 

Quai du Général-Guisan 24, CH-1204  
Genève, Switzerland 

(540)  

1957 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Preparations for cosmetic use for skin, scalp, hair 
or nail care; preparations for cosmetic use for 
application on the skin, scalp, hair or nails; soaps; 
perfumery products; perfumes; eau de Cologne; eau 
de toilette; after-shave lotions; shaving soap; shaving 
products; essential oils; make-up products; 
cosmetics; toiletries for non-medical use; talcum 
powder for toilet use; deodorants and antiperspirants 
for personal use; artificial nails for cosmetic use; nail 
art stickers; adhesives for affixing artificial nails; 
temporary tattoos for cosmetic use; perfumed sprays 
for indoor use; air fragrances; potpourris [fragra-
nces]. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100479 A 
(800) 1433896 
(151) 2018 05 31 
(891) 2018 05 31 
(731) Ningbo Degson Electronics CO., LTD 

No. 1585 Xiaolin Road, Cixi, Ningbo,  
315321 Zhejiang, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
(511)  
9 – Data processing apparatus; disk drives for 
computers; quantity indicators; electron scorer; 
apparatus to check franking; money counting and 
sorting machines; fingerprint scanners; mechanisms 
for coin-operated apparatus; dictating machines; 
ernies; plotters; attendance recorders; weighing 
apparatus and instruments; automatic measuring 

instruments; measures; gauges; signaling panels, 
luminous or mechanical; automatic display 
apparatus for advertisements; switchboards; network 
communication device; tape recorders; electronic 
audible devices with books; speed measuring 
apparatus [photography]; teaching projection lamp; 
surveying apparatus and instruments; air analysis 
apparatus; laser direction instrument; voltage 
regulators for vehicles; instruments and controls for 
internal combustion engines; material testing 
instruments and machines; water meter; audiovisual 
teaching apparatus; instrument and measuring 
apparatus for physico-chemical experiment and 
composition analysis; measuring devices, electric; 
watthour meters; metal detectors for industrial or 
military purposes; atomic ray instrument; optical 
apparatus and instruments; cables electric; semi-
conductors; electrical resistance material; printed 
circuits; electronic chips; conductors electric; 
terminals [electricity]; electric couplings; low 
voltage power sources; fluorescent screens; remote 
control apparatus; remote controller for household 
use; optical fibers [light conducting filaments]; 
electric installations for the remote control of 
industrial operations; automatic device for power 
station; lightning conductors; electrolysers; 
electrolytic tank; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; protection devices 
for personal use against accidents; protective 
goggles; alarms; fire alarms; correcting lenses 
[optics]; accumulators, electric; mobile power 
supply (rechargeable batteries); animated cartoons; 
egg-candlers; portable remote controlled car 
arresters. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100494 A 
(800) 1434340 
(151) 2018 08 09 
(891) 2018 08 09 
(731) Makarov Alexey Valerievich 

str. Molodezhnaya, 8, apt. 168,  
Novosibirsk, Koltsovo, RU-630559  
Novosibirsk region, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black and red. 
(531) 05.09.15; 27.05.01; 29.01.12 
(526) Bar 
(511)  
43 – Café services; restaurant services; self-service 
restaurant services; snack-bar services; bar services. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100495 A 
(800) 1434348 
(151) 2018 09 26 
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(891) 2018 09 26 
(731) Shandong Hongsheng Rubber  

Technology Co., Ltd 
East Of Shengli Road, West Of Xinggong  
Road, Dawang Town, Guangrao County,  
Dongying City, 257335 Shandong Province,  
China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
12 – Electric vehicles; non-skid devices for vehicle 
tires; brake discs for vehicles; moped; cars; tires for 
vehicle wheels; automobile tires; repair outfits for 
inner tubes; spikes for tires; inner tubes for bicycle 
tires. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100496 A 
(800) 1434425 
(151) 2018 03 16 
(891) 2018 03 16 
(731) Grupo Massimo Dutti, S.A. 

Avenida de la Diputación, Edificio Inditex,  
E-15143 ARTEIXO (A Coruña), Spain 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.01.03; 26.01.18; 27.05.22 
(511)  
3 – Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; non-medicated soaps; 
perfumery; essential oils; non-medicated cosmetics; 
non-medicated hair lotions; non-medicated 
dentifrices; shoe polish and creams; cobblers' wax; 
tailor's wax; shoemaker's wax; waxes for leather; 
depilatory wax; laundry wax; parquet floor wax; 
shampoo; cosmetic kits; depilatory preparations; 
make-up removing preparations; deodorants for 
human use (perfumery); lipsticks; pencils for 
cosmetic use; hair spray and nail polish; lacquer 
remover preparations; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; cloths impregnated with a 
detergent for cleaning; after-shave lotions; lotions 
for cosmetic purposes; make-up preparations; 
pomades for cosmetic purposes; stain removers; 
sachets for perfuming linen; nail care preparations; 
bleaching preparations (decolourants) for cosmetic 
purposes; extracts of flowers (perfumes); incense; 
scented wood; decorative transfers for cosmetic 

purposes; false eyelashes and nails; pumice stone; 
potpourris [fragrances]; cosmetic preparations for 
slimming purposes; cosmetic preparations for baths; 
waving preparations for hair; washing preparations; 
toiletries; mouth washes not for medical purposes; 
bath salts, not for medical purposes, oils for toilet 
purposes; sun-tanning preparations (cosmetics); eau 
de cologne; deodorant soaps; talcum powder for 
toilet use; adhesives for cosmetic purposes; greases 
for cosmetic purposes; abrasives; shaving 
preparations; colour brightening chemicals for 
household purposes (laundry); cotton sticks for 
cosmetic purposes; beauty masks; moustache wax; 
laundry blueing; hair colorants; cosmetics for 
eyebrows; cleaning chalk; shampoos for pets; 
cosmetics for animals; cosmetic creams; cakes of 
soap; soap for foot perspiration; detergents other 
than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; laundry starch; cleansing milk for 
toilet purposes; Javelle water; dry-cleaning 
preparations; scented water; perfumes; cosmetic 
preparations for eyelashes; cosmetic preparations for 
skin care; make-up powder; adhesives for affixing 
false hair; fabric softeners for laundry use; cosmetic 
dyes; colour-removing preparations; toilet waters. 
 

9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers, 
sound recording discs; compact discs, DVDs and 
other digital recording media; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment, computers; 
software; fire-extinguishers; computer peripheral 
devices; anti-glare glasses; eyeglasses; optical 
lenses; eyeglass chains; contact lenses; eyeglass 
cords; dressmakers' measures; spectacles (optics); 
spectacle glasses; spectacle cases; spectacle and 
eyeglass frames; sunglasses; cases for eyeglasses 
and for contact lenses; shoes for protection against 
accidents, irradiation and fire; bullet-proof 
waistcoats; life jackets; garments and clothes for 
protection against fire; gloves for divers; gloves for 
protection against accidents; diving suits; magnetic 
encoded cards; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire; protective suits for 
aviators; electronic agendas; telephone apparatus; 
weighbridges; directional compasses; accounting 
machines; protective helmets; protective helmets for 
sports; telescopes; chronographs (time recording 
apparatus); measuring spoons; pedometers; compact 
discs (audio-video); compact discs (read-only 
memory); mirrors (optics); binoculars (optics); 
temperature indicators; chains and cords for 
eyeglasses; computer game programs; cassette 
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players; bar code readers; signal, magic and optical 
lanterns; magnifying glasses (optics); dictating and 
invoicing machines; mechanisms for counter-
operated apparatus; bathroom scales; electric, 
galvanic and solar batteries; computer programs 
(recorded); electronic pocket translators; transistors 
(electronics); thermometers not for medical 
purposes; intercommunication apparatus; video 
cassettes; animated cartoons; portable radio-
telephones (walkie-talkies); electronic publications 
(electronically downloadable); egg timers 
(sandglasses); acoustic (sound) alarms; anti-theft 
warning apparatus; fire alarms; mouse pads; 
loudspeakers; amplifiers; aerials; anti-glare visors; 
music headphones; answering machines; false coin 
detectors; teeth protectors; money counting and 
sorting machines; apparatus for measuring the 
thickness of skins and leather; electronic tags for 
goods; goggles for sports; magnets; light-emitting 
electronic pointers; mobile telephones; enlarging 
apparatus (photography); apparatus and instruments 
for astronomy; thermionic valves (radio); coin-
operated musical automata (juke boxes); scales; life-
saving rafts; tape recorders; head cleaning tapes 
(recording), videotapes; magnetic tapes; demagne-
tizing apparatus for magnetic tapes; barometers; 
ticket dispensers; thermostats; cinematographic 
cameras; camcorders; video game cartridges; 
magnetic encoders; graduated glassware; revolution 
counters; slides (photography); slide projectors; 
dynamometers; reflecting discs for wear, for the 
prevention of traffic accidents; hemline markers; 
dosimeters; covers for electric outlets; radiotelepho-
ny sets; scanners (data processing equipment); cases 
for optical articles; flash-bulbs (photography); 
photocopiers; holograms; compact disc players; 
luminous signs; neon signs; video recorders; electric 
measuring devices; speaking tubes; computer 
memories; microphones; microprocessors; modems; 
breathing apparatus for underwater swimming; 
objectives (lenses) (optics); ozonizers; projection 
screens; electric switches; dog whistles; push buttons 
for bells; radios; audio-receivers and video-
receivers; wrist rests for use with computers; lever 
scales (steelyards); television apparatus; record 
players; word processors; video telephones; carrying 
cases for mobile computers, tablet computers, 
mobile telephones, smartphones, electronic book 
readers; smartphones; smart watches; magnetic 
wires; galvanizing apparatus; electrodes; radiolo-
gical apparatus for industrial purposes; personal 
stereos; cameras [photography]. 
 

14 – Precious metals and their alloys; jewellery, 
precious and semi-precious stones; horological and 
chronometric instruments; ornamental pins; tie pins; 
works of art of precious metal; key rings (trinkets or 
fobs); medals; coins; badges of precious metal; shoe 
and hat ornaments of precious metal; cufflinks; 
watch chains; clock cases; threads of precious metal 

(jewellery); jewellery boxes; ornaments (jewellery); 
jewellery of yellow amber; pins (jewellery); amulets 
(jewellery); rings (jewellery); ornaments of jet; 
bracelets (jewellery); brooches (jewellery); chains 
(jewellery); boxes of precious metal; necklaces 
(jewellery); tie clips; watch crystals, watch glasses; 
chronographs (watches); alarm clocks; diamonds; 
charms [jewellery]; paste jewellery; cases for 
watches for personal use; trinkets (jewellery); ivory 
(jewellery); medallions (jewellery); earrings; pearls 
(jewellery); straps for wristwatches; clocks and 
watches; rosaries. 
 

16 – Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' and 
drawing materials; paintbrushes; instructional and 
teaching materials; plastic sheets, films and bags for 
wrapping and packaging; printers' type, printing 
blocks; engravings; boxes made of cardboard or 
paper; patterns for making clothing and sewing 
patterns; tissues of paper for removing make-up, 
stencil cases; labels, not of textile; table linen of 
paper; napkins of paper; handkerchiefs of paper; pen 
cases; holders for cheque books; writing cases (sets); 
inking sheets for document reproducing machines; 
sachets of paper or plastics for packaging; bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastics for 
packaging; tailors' chalk; face towels of paper; hat 
boxes of cardboard; tracing cloth; copying paper; 
fabrics for bookbinding; canvas for painting; towels 
of paper; albums; almanacs; hand labelling 
appliances; loose-leaf binders; writing instruments; 
transfers (decalcomanias); calendars; posters; folders 
for papers; catalogues; chromos; drawing sets; 
newspapers; periodicals; magazines (periodicals); 
books; lithographs; wrapping paper; toilet paper; 
paperweights; mats for beer glasses; bookmarkers; 
bookends; ink; inkwells; bibs of paper; drawing 
materials; graphic prints; school supplies 
[stationery]; writing slates; comic books; trays for 
sorting and counting money; embroidery designs 
(patterns); garbage bags of paper or of plastics; 
geographical maps; terrestrial globes; moisteners 
(office requisites); plastics for modelling; blueprints, 
plans; stencils (stationery); placards of paper or 
cardboard; cards, charts; steel letters and steel pens; 
watercolours (paintings); adhesive tape dispensers 
(stationery); adhesive tapes for stationery or 
household purposes; adhesive bands for stationery or 
household purposes; stickers (stationery); cigar 
bands; files (office requisites); modelling clay; 
calculating tables, arithmetical tables; drawer liners 
of paper (perfumed or not); architects' models; 
atlases; flags of paper; tickets; pads (stationery); 
ball-point pens; bags for microwave cooking; 
writing board erasers; rubber erasers; erasing 
products; bottle wrappers and envelopes of 
cardboard or paper; painters' easels; song books; 
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charcoal pencils; writing paper (finished products); 
advertisement boards of paper or cardboard; 
booklets; ink sticks; modelling wax, not for dental 
purposes; sealing wax; drawing pins, thumbtacks; 
paper ribbons; paper bows (stationery); inking 
ribbons for computer printers; typewriter ribbons; 
clipboards (office requisites); cabinets for stationery 
(office requisites); compasses for drawing; paper 
clasps; paper knives (cutters) (office requisites); 
writing or drawing books; paintings (pictures) 
framed or unframed; finger-stalls (office requisites); 
gummed cloth for stationery purposes; inking pads; 
drafting squares; shields (paper seals); greeting 
cards; filter paper; covers (stationery); photograph 
stands; elastic bands for offices; stapling presses 
(office requisites); paper-clips; paper sheets 
(stationery); pencil sharpeners, electric or non-
electric; pencil holders; luminous paper; palettes for 
painters; silver paper; waxed paper; modelling paste; 
office perforators; painters' brushes; house painters' 
rollers; postcards; printed publications; blotters; 
envelopes (stationery); stickers (stationery). 
 

18 – Leather and imitations of leather; animal skins 
and hides; luggage and carrying bags; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery; collars, leashes and clothing for animals; 
bags for climbers and campers and beach bags; 
handbag frames; frames for umbrellas or parasols; 
parasols [sun umbrellas]; mountaineering sticks; 
bags for sports; net bags for shopping; travelling 
bags; bags (envelopes, pouches) of leather for 
packaging; bags; pouches; travelling sets 
(leatherware); key cases; attache cases; purses, not 
of precious metal; imitation leather hat boxes; sling 
bags for carrying infants; wheeled shopping bags; 
boxes of leather or leatherboard; boxes of vulcanized 
fiber; card cases (notecases); pocket wallets; school 
satchels; vanity cases (not fitted); leather laces; 
umbrella covers; saddle cloths for horses; rucksacks; 
haversacks; head-stalls; leather thread; suitcase 
handles; walking stick and umbrella handles; 
umbrella handles; whips; horse blankets; furniture 
coverings of leather; umbrella rings; blinkers 
(harness); harness for animals; harness fittings; 
walking-stick seats; shoulder belts of leather; empty 
tool bags of leather; muzzles; bridles (harness); 
halters; leather board; girths of leather; travelling 
trunks, bags for shopping; straps for soldiers' 
equipment; harness straps; straps of leather 
(saddlery); straps for skates; trimmings of leather for 
furniture; leather straps; butts (parts of hides); 
curried skins; cat o' nine tails; coverings of skins 
(furs); stirrups; parts of rubber for stirrups; bits for 
animals (harness); reins; suitcases; moleskin 
(imitation of leather); chamois leather other than for 
cleaning purposes; nose bags (feed bags); casings, of 
leather, for springs; knee-pads for horses; riding 
saddles for horses; fastenings for saddles; traces 
(harness); valves of leather. 

24 – Textiles and substitutes for textiles; household 
linen; curtains of textile or plastic; bed linen; table 
linen not of paper; bath linen (except clothing); 
tissues of textile for removing make-up; labels 
(cloth); linings (textile); wall hangings of textile; 
handkerchiefs of textile; bath mitts; shrouds; linens; 
towels of textile; traveling rugs (lap robes); net 
curtains; curtain holders of textile material; banners 
and flags (not of paper); eiderdowns (down 
coverlets); loose covers for furniture; covers for 
cushions; mattress covers; pillowcases; mosquito 
nets; glass cloths; billiard cloth; table cloths (not of 
paper); traced cloths for embroidery; face towels of 
textile; sleeping bags (sheeting); cotton fabrics; 
haircloth (sackcloth); brocades; lining fabric for 
shoes; fabric for footwear; coverlets (bedspreads); 
bed blankets; trellis (cloth); zephyr (cloth); cheviots 
(cloth); ticks (mattress covers); shower curtains of 
textile or plastic; crepe (fabric); crepon; bedspreads; 
damask; elastic woven material; oilcloth (for use as 
table cloths); gummed cloth, other than for 
stationery; esparto fabric; chenille fabric; felt; 
flannel (fabric); fitted toilet lid covers (fabric); gauze 
(cloth); jersey (fabric); woolen cloth, woolen fabric; 
lingerie fabric; linen cloth; place mats, not of paper; 
non-paper tablecloths; printers' blankets of textile; 
marabout (cloth); upholstery fabrics; fabric of 
imitation animal skins; knitted fabric; cheese cloth; 
ramie fabric; rayon fabric; silk (cloth); taffeta 
(cloth); fiberglass fabrics for textile use; adhesive 
fabric for application by heat; patterned textiles for 
use in embroidery; velvet; tulle; table runners of 
textile. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear; motorists' and 
cyclists' clothing; bibs not of paper; headbands 
(clothing); bath robes; bathing suits (swimsuits); 
bathing caps and sandals; boas (necklets); collar 
protectors; boots for sports and beach shoes; hoods 
(clothing); shawls; belts (clothing); money belts 
(clothing); wet suits for water-skiing; neckties; 
corsets (underclothing); fur stoles; scarves; caps 
(headwear); caps; gloves (clothing); waterproof 
clothing; girdles (underwear); lingerie; mantillas; 
stockings; socks; bandanas (neckerchiefs); furs 
(clothing); pyjamas; soles for footwear; heels; veils 
(clothing); suspenders; layettes (clothing); capes; 
sports jerseys; mittens; ear muffs (clothing); inner 
soles; wristbands (clothing); dress shields; beach 
clothes; dressing gowns; pockets for clothing; sock 
suspenders; stocking suspenders; petticoats; tights; 
leotards; aprons (clothing); masquerade costumes; 
uniforms; cap peaks; wooden shoes; bonnets; coats; 
esparto shoes or sandals; non-slipping devices for 
boots and shoes; bath slippers; skull caps; smocks; 
teddies (undergarments); berets; footmuffs, not 
electrically heated; lace boots; boots; boot uppers; 
studs for football boots; half-boots; fittings of metal 
for footwear; tips for footwear; heelpieces for 
footwear; shirts; shirt yokes; shirt fronts; tee-shirts; 
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short- sleeve shirts; bodices (lingerie); waistcoats; 
jackets; fishing vests; stuff jackets (clothing); slips 
(undergarments); ready-made clothing; detachable 
collars and collars; clothing of leather; clothing of 
imitations of leather; shower caps; pumps; skirts; 
trousers; ready-made linings (parts of clothing); 
overcoats, top coats; gabardines (clothing); 
gymnastic shoes; jerseys (clothing); pullovers; 
sweaters; liveries; muffs (clothing); footwear uppers; 
pocket squares (clothing); parkas; pelerines; 
pelisses; gaiters, spats; leggings; knitwear (clothing); 
clothing for gymnastics; underwear; sandals; saris; 
underpants; hats; wimples; togas; gaiter straps; suits; 
turbans; dresses; indoor slippers; slippers; shoes; 
sports shoes. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; assistance services 
for business management or commercial functions 
for an industrial or commercial company; 
organisation of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; promoting the 
goods and services of others by means of a loyalty 
rewards card scheme; modelling services for sales 
promotions or advertising purposes; editing of 
advertising texts; shop-window dressing; assistance 
services for the operating of a commercial company 
on a franchise basis; product demonstration; sales 
promotion (for third parties); sales at public 
auctions; shopping centre promotion and 
management services; assistance services for the 
commercial functions of a business consisting in 
processing orders through global communications 
networks; import-export agency services; on-line 
advertising on a computer network; supplying 
services to third parties (purchasing of products and 
services for other companies); distribution of 
advertising [leaflets, brochures, printed matter, 
samples]; computerized file management; public 
relations; commercial information agency services; 
advertising agency services; rental of vending 
machines; rental of advertising space; dissemination 
of advertising matter; business management 
assistance; data search in computer files (for others); 
compilation of information into computer databases; 
transcription of communications; direct mail 
advertising; commercial or industrial management 
assistance; business management of performing 
artists; dissemination of advertising (leaflets, 
brochures, printed matter, samples); updating of 
advertising material; document reproduction; market 
studies; bill-posting, outdoor advertising; opinion 
polling; systemisation of information into computer 
databases; publication of advertising texts; 
relocation services for businesses; accounting; 
wholesale and retail services by any means. 
_______________________________________ 
 
 
 

(260) AM 2019 100497 A 
(800) 1434431 
(151) 2018 08 10 
(891) 2018 08 10 
(731) De Rucci Bedding Co., Ltd. 

Shuanggang Shanghuan Industrial Zone,  
Houjie Town, Dongguan City, 523948  
Guangdong Province, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
43 – Accommodation bureau services [hotels, 
boarding houses]; food and drink catering; café 
services; cafeteria services; canteen services; rental 
of temporary accommodation; hotel services; hotel 
reservations; bar services; reception services for 
temporary accommodation [management of arrivals 
and departures]; teahouse services; rental of 
transportable buildings; rental of meeting rooms; 
retirement home services; day-nursery [crèche] 
services; boarding for animals; rental of chairs, 
tables, table linen, glassware. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100498 A 
(800) 1434436 
(151) 2018 08 10 
(891) 2018 08 10 
(731) Zhejiang Jinshi Industry& 

Trading Co., Ltd 
(Inside Zhejiang Jianuo Electrical,  
Appliance Co., Ltd.),  
Phase-2 Industrial Area, Jiaodao Town,  
Wuyi County, Jinhua, Zhejiang, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 14.07.06; 26.11.12; 27.03.15; 27.05.11 
(511)  
7 – Finishing machines; grindstones [parts of 
machines]; sharpening wheels [parts of machines]; 
chain saws [machines]. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100499 A 
(800) 1434446 
(151) 2018 09 20 
(891) 2018 09 20 
(731) Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino  
CA 95014, USA 
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(540) 

 
(591) The color(s) white, orange and beige  

 is/are claimed as a feature of the mark. 
(531) 20.01.15; 24.17.20; 26.15.11; 29.01.13 
(511)  
9 – Computer software used in developing other 
software applications; application development 
software. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100500 A 
(800) 1434452 
(151) 2018 04 03 
(891) 2018 04 03 
(731) Ulvi Keskin 

Eisenbahnstr. 78, 67227 Frankenthal,  
Germany 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.04.02; 26.04.05; 26.04.22;  

26.04.24; 27.05.09; 27.05.11; 27.05.24 
(511)  
12 – Automobile tires. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100501 A 
(800) 1434520 
(151) 2018 08 10 
(891) 2018 08 10 
(731) BEIJING JINGDONG  

360 DU E-COMMERCE LTD 
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18  
Kechuang 11 Street, Beijing Economic and  
Technological, Development Zone, Beijing,  
China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 03.01.08; 03.01.24; 27.05.17 
(511)  
9 – Downloadable application software for cell 
phones; computer programs [downloadable 
software]; computer peripheral devices; humanoid 
robots with artificial intelligence; face recognition 
device; network communication device; smartpho-

nes; cabinets for loudspeakers; measuring apparatus; 
animated cartoons. 
 

35 – Advertising; direct mail advertising; advertising 
by mail order; on-line advertising on a computer 
network; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; providing business 
information via a web site; organizing fashion shows 
for advertisement and sales; business management 
and organization consultancy; provision of an on-
line marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; sales promotion for others; import-export 
agency services; auctioneering; procurement 
services for others [purchasing goods and services 
for other businesses]; marketing; compilation of 
information into computer databases; retail or 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies. 
 

42 – Research and development of new products for 
others; industrial design; computer software design; 
creating and maintaining web sites for others; 
hosting computer sites [web sites]; rental of web ser-
vers; software as a service [SaaS]; cloud computing; 
electronic data storage; graphic arts design. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100502 A 
(800) 1434538 
(151) 2018 08 10 
(891) 2018 08 10 
(731) Ping An Insurance (Group) Company  

of China, Ltd 
15-18F, Galaxy Center, Fuhua Road, Futian  
District, Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.03 
(511)  
9 – Computer software applications, downloadable; 
downloadable image files; computer programs, 
recorded; electronic publications, downloadable; 
computer peripheral devices; magnetic data media; 
computer software, recorded; electronic notice 
boards; Global Positioning System [GPS] apparatus; 
portable media players. 
 

35 – Advertising; business management assistance; 
marketing; procurement services for others [purcha-
sing goods and services for other businesses]; perso-
nnel management consultancy; relocation services 
for businesses; computerized file management; acco-
unting; sponsorship search; retail or wholesale servi-
ces for medical supplies. 
 

36 – Insurance underwriting; banking; financial 
services; art appraisal; real estate agency services; 
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brokerage; surety services; charitable fund raising; 
trusteeship; lending against security. 
 

38 – Television broadcasting; message sending; 
providing internet chatrooms; transmission of digital 
files; videoconferencing services; electronic mailing 
services; communications by computer terminals; 
providing user access to global computer networks; 
computer aided transmission of messages and 
images; electronic bulletin board services 
[telecommunications services]. 
 

42 – Research and development of new products for 
others; meteorological information; information 
technology [IT] consultancy; providing search 
engines for the internet; outsource service providers 
in the field of information technology; computer 
system design; computer programming; conversion 
of data or documents from physical to electronic 
media; providing information on computer 
technology and programming via a web site; Sof-
tware as a service [SaaS]. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100503 A 
(800) 1434567 
(151) 2018 03 29 
(891) 2018 03 29 
(731) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY  

GAZPROM NEFT 
Kab. 2401, Ch.Pom. 1N, Liter A, Dom 3-5,  
Pochtamtskaya Ulitsa, RU-190000  
ST PETERSBURG, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Orange, black. 
(531) 27.05.21; 29.01.12 
(511)  
1 – Agar-agar; nitrogen; actinium; alkaloids; 
alginates for the food industry; alginates for 
industrial purposes; crotonic aldehyde; ammonium 
aldehyde; aldehydes; americium; amyl acetate; 
ammonia [volatile alkali] for industrial purposes; 
anhydrous ammonia; ammonia; acetic anhydride; 
anhydrides; anti-knock substances for internal 
combustion engines; disincrustants; antioxidants for 
use in the manufacture of cosmetics; antioxidants for 
use in the manufacture of food supplements; 
antioxidants for use in the manufacture of 
pharmaceuticals; antioxidants for use in 
manufacture; antistatic preparations, other than for 
household purposes; antifreeze; size for use in the 
textile industry; argon; lead arsenate; astatine; 
aluminium acetate; lime acetate; lead acetate; acetate 

of cellulose, unprocessed; acetates [chemicals]; 
acetylene; acetone; oenological bactericides 
[chemical preparations for use in wine making]; 
balm of gurjun [gurjon, gurjan] for making varnish; 
barium; barytes; albumin [animal or vegetable, raw 
material]; animal albumen [raw material]; iodised 
albumen; malt albumen; benzene; benzol; bentonite; 
berkelium; bicarbonate of soda for chemical 
purposes; potassium dioxalate; bichromate of 
potassium; bichromate of soda; bauxite; bromine for 
chemical purposes; albumenized paper; baryta 
paper; diazo paper; blueprint paper; test paper, 
chemical; self-toning paper [photography]; nitrate 
paper; sensitized paper; photometric paper; borax; 
grafting wax for trees; agglutinants for concrete; gas 
purifying preparations; polish removing substances; 
preparations for the separation of greases; substances 
for preventing runs in stockings; water-softening 
preparations; limestone hardening substances; 
tanning substances; adhesives for industrial 
purposes; surface-active chemical agents; foundry 
binding substances; concrete-aeration chemicals; 
leather-dressing chemicals; chemicals for the 
manufacture of paints; chemicals for the manu-
facture of pigments; starch-liquifying chemicals 
[ungluing agents]; flower preservatives; seed 
preserving substances; viscose; bismuth; bismuth 
subnitrate for chemical purposes; vitamins for the 
food industry; vitamins for use in the manufacture of 
cosmetics; vitamins for use in the manufacture of 
food supplements; vitamins for use in the 
manufacture of pharmaceuticals; witherite; distilled 
water; seawater for industrial purposes; acidulated 
water for recharging accumulators; heavy water; 
hydrogen; seaweeds [fertilizers]; gadolinium; getters 
[chemically active substances]; protective gases for 
welding; solidified gases for industrial purposes; 
basic gallate of bismuth; gallium; gambier; helium; 
electrophoresis gels; genes of seeds for agricultural 
production; hydrazine; aluminium hydrate; hydrates; 
hyposulfites; ceramic glazings; glycol; expanded 
clay for hydroponic plant growing [substrate]; 
kaolin; alumina; glycerides; glycerine for industrial 
purposes; glucose for the food industry; glucose for 
industrial purposes; glucosides; gluten for the food 
industry; gluten for industrial purposes; holmium; 
hormones for hastening the ripening of fruit; peat 
pots for horticulture; graphite for industrial 
purposes; guano; humus; dextrin [size]; detergents 
for use in manufacturing processes; defoliants; 
diastase for industrial purposes; kieselgur; 
manganese dioxide; titanium dioxide for industrial 
purposes; zirconia; oil dispersants; petroleum 
dispersants; dispersions of plastics; dysprosium; 
bichloride of tin; detergent additives to gasoline 
[petrol]; ceramic compositions for sintering 
[granules and powders]; additives, chemical, to 
drilling muds; additives, chemical, to insecticides; 
chemical additives for oils; additives, chemical, to 
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motor fuel; additives, chemical, to fungicides; 
dolomite for industrial purposes; tan-wood; 
europium; gelatine for photographic purposes; 
gelatine for industrial purposes; auxiliary fluids for 
use with abrasives; fluids for hydraulic circuits; 
liquids for removing sulfates from accumulators; 
power steering fluid; brake fluid; magnetic fluid for 
industrial purposes; transmission fluid; tree cavity 
fillers [forestry]; glaziers' putty; moderating 
materials for nuclear reactors; diatomaceous earth; 
fuller's earth for use in the textile industry; lime 
chloride; isotopes for industrial purposes; iodine for 
industrial purposes; iodine for chemical purposes; 
aluminium iodide; alkaline iodides for industrial 
purposes; ion exchangers [chemicals]; ytterbium; 
yttrium; casein for the food industry; casein for 
industrial purposes; kainite; potassium; californium; 
calomel [mercurous chloride]; gum arabic for 
industrial purposes; tartar, other than for 
pharmaceutical purposes; camphor, for industrial 
purposes; calcium carbide; silicon carbide [raw 
material]; carbide; lime carbonate; magnesium 
carbonate; carbonates; cement [metallurgy]; lutetium 
[cassiopium]; catalysts; biochemical catalysts; 
catechu; caustics for industrial purposes; alum; 
ammonia alum; aluminium alum; chrome alum; 
quebracho for industrial purposes; ketones; 
cinematographic films, sensitized but not exposed; 
oxygen; nitric acid; anthranilic acid; benzoic acid; 
boric acid for industrial purposes; tartaric acid; 
tungstic acid; gallic acid for the manufacture of ink; 
gallotannic acid; glutamic acid for industrial 
purposes; tannic acid; iodic acid; phenol for 
industrial purposes; citric acid for industrial 
purposes; lactic acid; formic acid; persulfuric acid; 
oleic acid; picric acid; pyrogallic acid; salicylic acid; 
sebacic acid; sulfuric acid; sulfurous acid; spirits of 
salt; stearic acid; carbonic acid; spirits of vinegar 
[dilute acetic acid]; phosphoric acid; hydrofluoric 
acid; cholic acid; chromic acid; oxalic acid; acids; 
benzene-based acids; fatty acids; mineral acids; 
arsenious acid; adhesives for billposting; leather 
glues; adhesives for wall tiles; adhesives for 
wallpaper; glue for industrial purposes; cement for 
mending broken articles; gums [adhesives] for 
industrial purposes; birdlime; isinglass, other than 
for stationery, household or alimentary purposes; 
starch paste [adhesive], other than for stationery or 
household purposes; stem cells, other than for 
medical or veterinary purposes; collagen for 
industrial purposes; collodion; compost; beer 
preserving agents; preservatives for use in the 
pharmaceutical industry; mangrove bark for 
industrial purposes; tan; starch for industrial 
purposes; silicon; creosote for chemical purposes; 
krypton; xenon; xylene; xylol; biological tissue 
cultures, other than for medical or veterinary 
purposes; curium; lactose [raw material]; lactose for 
the food industry; lactose for industrial purposes; 

lanthanum; dry ice [carbon dioxide]; lecithin [raw 
material]; lecithin for the food industry; lecithin for 
industrial purposes; lithium; magnesite; manganate; 
oils for tanning leather; oils for currying leather; oils 
for preparing leather in the course of manufacture; 
oils for the preservation of food; transmission oil; 
carbolineum for the protection of plants; paper pulp; 
wood pulp; grafting mastic for trees; mastic for 
leather; cement for pneumatic tires [tyres]; oil 
cement [putty]; synthetic materials for absorbing oil; 
brazing preparations; ceramic materials in 
particulate form, for use as filtering media; filtering 
materials [unprocessed plastics]; filtering materials 
[mineral substances]; filtering materials [vegetable 
substances]; filtering materials [chemical 
preparations]; blue vitriol; metalloids; alkaline-earth 
metals; alkaline metals; methane; methyl benzene; 
methyl benzol; flour for industrial purposes; tapioca 
flour for industrial purposes; potato flour for 
industrial purposes; soap [metallic] for industrial 
purposes; arsenic; emollients for industrial purposes; 
animal manure; sodium; hypochlorite of soda; 
naphthalene; sal ammoniac; toxic gas neutralizers; 
neodymium; neon; neptunium; ammonium nitrate; 
uranium nitrate; nitrates; combusting preparations 
[chemical additives to motor fuel]; nitrous oxide; 
baryta; uranium oxide; oxalates; lithia [lithium 
oxide]; lead oxide; antimony oxide; chromium 
oxide; cobalt oxide for industrial purposes; mercuric 
oxide; olivine [silicate mineral]; gallnuts; 
purification preparations; wine finings; textile-
brightening chemicals; beer-clarifying and pre-
serving agents; must-fining preparations; reducing 
agents for use in photography; bases [chemical 
preparations]; wax-bleaching chemicals; fat-blea-
ching chemicals; organic digestate [fertilizer]; pectin 
for the food industry; pectin for industrial purposes; 
pectin [photography]; perborate of soda; humus top 
dressing; percarbonates; hydrogen peroxide for in-
dustrial purposes; persulfates; perchlorates; foundry 
sand; plastisols; ferrotype plates [photography]; 
plasticizers; plastics, unprocessed; X-ray films, 
sensitized but not exposed; plutonium; chemical 
coatings for ophthalmic lenses; polonium; potash; 
potash water; soil for growing; praseodymium; 
rubber preservatives; masonry preservatives, except 
paints and oils; brickwork preservatives, except 
paints and oils; cement preservatives, except paints 
and oils; preservatives for tiles, except paints and 
oils; bacteriological preparations for acetification; 
vulcanising preparations; renovating preparations for 
phonograph records; currying preparations for 
leather; currying preparations for skins; galvanizing 
preparations; metal hardening preparations; fixing 
baths [photography]; opacifiers for glass; opacifiers 
for enamel; separating and unsticking [ungluing] 
preparations; metal annealing preparations; metal 
tempering preparations; preparations for preventing 
the tarnishing of lenses; preparations for preventing 
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the tarnishing of glass; cement-waterproofing 
chemicals, except paints; plant growth regulating 
preparations; wallpaper removing preparations; anti-
boil preparations for engine coolants; fulling 
preparations for use in the textile industry; descaling 
preparations, other than for household purposes; 
fertilizing preparations; flashlight preparations; 
finishing preparations for use in the manufacture of 
steel; sizing preparations; animal carbon prepa-
rations; preparations of microorganisms, other than 
for medical and veterinary use; corrosive 
preparations; cryogenic preparations; dehydrating 
preparations for industrial purposes; degreasing 
preparations for use in manufacturing processes; 
degumming preparations; oil-bleaching chemicals; 
bleaching preparations [decolorants] for industrial 
purposes; meat tenderizers for industrial purposes; 
preparations for stimulating cooking for industrial 
purposes; anti-incrustants; preparations of trace 
elements for plants; moistening [wetting] prepa-
rations for use in the textile industry; moistening 
[wetting] preparations for use in dyeing; moistening 
[wetting] preparations for use in bleaching; enzyme 
preparations for the food industry; enzyme prepa-
rations for industrial purposes; filtering preparations 
for the beverages industry; vine disease preventing 
chemicals; chemical preparations to prevent mildew; 
chemical preparations for protection against wheat 
blight [smut]; chemical condensation preparations; 
chemical preparations for smoking meat; chemical 
preparations for facilitating the alloying of metals; 
engine-decarbonising chemicals; fulling prepara-
tions; fuel-saving preparations; coal saving prepa-
rations; damp-proofing chemicals, except paints, for 
masonry; anti-sprouting preparations for vegetables; 
preparations of the distillation of wood alcohol; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
benzene derivatives; cellulose derivatives [chemi-
cals]; promethium; protactinium; protein [raw 
material]; proteins for the food industry; proteins for 
use in the manufacture of food supplements; proteins 
for use in manufacture; mordants for metals; radium 
for scientific purposes; radon; solvents for varnishes; 
anti-frothing solutions for accumulators; drilling 
muds; galvanizing baths; solutions for cyanotyping; 
silver salt solutions for silvering; toning baths 
[photography]; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; rhenium; mercury; rubidium; 
carbon black for industrial purposes; soot for 
industrial or agricultural purposes; lamp black for 
industrial purposes; samarium; saccharin; selenium; 
saltpeter; sulfur; carbon disulfide; silicates; 
aluminium silicate; silicones; scandium; topsoil; 
foundry molding [moulding] preparations; potting 
soil; acrylic resins, unprocessed; polymer resins, 
unprocessed; synthetic resins, unprocessed; epoxy 
resins, unprocessed; soda ash; calcined soda; caustic 
soda for industrial purposes; barium compounds; 
fluorspar compounds; salts [fertilizers]; salts 

[chemical preparations]; ammoniacal salts; 
ammonium salts; salts of precious metals for 
industrial purposes; salts for galvanic cells; salt for 
preserving, other than for foodstuffs; salts for 
coloring [colouring] metal; salts for industrial 
purposes; iron salts; gold salts; iodised salts; calcium 
salts; sodium salts [chemical compounds]; salt, raw; 
salts from rare earth metals; mercury salts; toning 
salts [photography]; chrome salts; chromic salts; 
salts of alkaline metals; rock salt; mold-release 
preparations; fire extinguishing compositions; 
compositions for the manufacture of phonograph 
records; compositions for the manufacture of 
technical ceramics; compositions for repairing inner 
tubes of tires [tyres]; compositions for repairing tires 
[tyres]; acid proof chemical compositions; glutinous 
tree-grafting preparations; adhesive preparations for 
surgical bandages; fireproofing preparations; 
compositions for threading; sauce for preparing 
tobacco; amyl alcohol; vinic alcohol; wood alcohol; 
sal ammoniac spirits; ethyl alcohol; alcohol; 
adjuvants, other than for medical or veterinary 
purposes; cement for footwear; concrete preser-
vatives, except paints and oils; water glass [soluble 
glass]; strontium; substrates for soil-free growing 
[agriculture]; barium sulfate; sulfates; antimony 
sulfide; sulfides; benzoic sulfimide; sulfonic acids; 
sumac for use in tanning; superphosphates [ferti-
lizers]; antimony; thallium; talc [magnesium 
silicate]; tannin; cream of tartar for the food 
industry; cream of tartar for industrial purposes; 
cream of tartar for chemical purposes; tellurium; 
terbium; tetrachlorides; carbon tetrachloride; acety-
lene tetrachloride; technetium; thiocarbanilide; 
titanite; sensitized cloth for photography; blueprint 
cloth; toluene; fuel for atomic piles; thorium; peat 
[fertilizer]; gum tragacanth for industrial purposes; 
thulium; carbonic hydrates; carbon; activated 
carbon; carbon for filters; animal charcoal; animal 
carbon; bone charcoal; blood charcoal; fertilizers; 
nitrogenous fertilizers; fish meal fertilizers; wood 
vinegar [pyroligneous acid]; uranium; chemical 
intensifiers for paper; chemical intensifiers for 
rubber; vulcanisation accelerators; enzymes for the 
food industry; enzymes for industrial purposes; 
ferments for chemical purposes; milk ferments for 
the food industry; milk ferments for industrial 
purposes; milk ferments for chemical purposes; 
fermium; ferrocyanides; fixing solutions [pho-
tography]; flavonoids for industrial purposes 
[phenolic compounds]; flocculants; soldering fluxes; 
brazing fluxes; formic aldehyde for chemical 
purposes; phosphatides; phosphates [fertilizers]; 
phosphorus; photographic paper; photosensitive 
plates; sensitized photographic plates; sensitized 
films, unexposed; photographic developers; pho-
tographic sensitizers; chemical preparations for use 
in photography; photographic emulsions; francium; 
fluorine; chemicals for use in forestry, except 
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fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
glass-frosting chemicals; leather-renovating chemi-
cals; glass-staining chemicals; enamel-staining 
chemicals; oil-separating chemicals; water-purifying 
chemicals; oil-purifying chemicals; welding 
chemicals; condensation-preventing chemicals; 
stain-preventing chemicals for use on fabrics; anti-
tarnishing chemicals for windows; leather-
waterproofing chemicals; textile-waterproofing che-
micals; chemicals, except pigments, for the 
manufacture of enamel; radiator flushing chemicals; 
leather-impregnating chemicals; textile-impregna-
ting chemicals; horticultural chemicals, except 
fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
agricultural chemicals, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; soil conditioning 
preparations; chimney cleaners, chemical; industrial 
chemicals; color- [colour-] brightening chemicals for 
industrial purposes; refrigerants; coolants for vehicle 
engines; chlorine; chlorates; hydrochlorates; 
aluminium chloride; magnesium chloride; chlorides; 
palladium chloride; chromates; flowers of sulfur for 
chemical purposes; caesium; cellulose; cerium; 
cyanides [prussiates]; calcium cyanamide [fertilizer]; 
cymene; loam; slag [fertilizers]; size for finishing 
and priming; fillers for automobile bodies; spinel 
[oxide mineral]; alkalies; caustic alkali; tea extracts 
for the food industry; tea extracts for use in the 
manufacture of cosmetics; tea extracts for use in the 
manufacture of pharmaceuticals; radioactive ele-
ments for scientific purposes; rare earths; fissionable 
chemical elements; emulsifiers; erbium; ethane; 
methyl ether; sulfuric ether; ethyl ether; glycol ether; 
ethers; esters; cellulose ethers for industrial 
purposes; cellulose esters for industrial purposes. 
 

4 – Petroleum; motor spirit; industrial gasoline; 
montan wax; paraffin wax; coal gas; liquefied 
petroleum gas; liquefied petroleum gases to be used 
for domestic and industrial purposes and in motor 
vehicles; liquefied natural gas; alcohol and mixed 
alcohol fuel; solid fuels; wood pellets for heating 
[fuel]; pellets of compressed fiber manufactured 
from a plant crop to be used as fuel; fuel pellets; 
methylated spirits for fuel [denaturated fuel 
alcohols]; cutting oil for industrial metal working; 
lighter fluid; mazut; automotive engine oils; 
hardened oils [hydrogenated oils for industrial use]; 
mold releasing oils; leather-preserving oils and 
greases; mineral oil for use in the manufacture of 
paint; mineral oil for use in the manufacture of metal 
cutting fluids; industrial oil for batteries; all-purpose 
penetrating oil; lubricating oil for motor vehicle 
engines; lubricating oils and greases; automotive 
lubricants; lubricants for aircraft engines; motor 
vehicle lubricants; lubricants for industrial 
machinery; graphite lubricants; industrial lubricants; 
all-purpose lubricants; crude oil; heavy oils; 
petroleum, raw or refined; dust absorbing, wetting 
and binding compositions; non-chemical additives 

for gasoline; non-chemical additives for oils and 
fuels; non-chemical additives for fuels; non-
chemical additives for fuels, lubricants and greases; 
propane gas; propane gas sold in cylinders for use in 
torches; flux oil for use as an ingredient in asphalt; 
firelighters for grills; automotive greases; drilling 
lubricants; grease for machines; lubricating grease 
for vehicles; general purpose greases; petroleum-
based dust suppressing compositions; granular 
absorbent oil-based composition for absorbing spills 
from floors; dust laying and absorbing compositions 
for use on unpaved roads; dust binding composi-
tions; dust wetting compositions; petroleum-based 
dust absorbing compositions; wood chips for 
smoking and flavoring foods; wood chips for use as 
fuel; fuels, including motor spirit, and illuminants; 
gaseous fuels; liquid fuels; aviation fuel; biodiesel 
fuel; fuel for motor vehicles; chafing dish fuel; lamp 
fuel; fuel for aircraft; fuel for aircraft and ships; fuel 
for lighters; fuel for ships; heating oil; fuels derived 
from crude oil; hydrocarbon fuels; mineral spirits for 
use as accelerants; electrical energy. 
 

37 – Asphalting; drilling of deep oil or gas wells; 
drilling of wells; drilling for crude oil; rebuilding 
engines that have been worn or partially destroyed; 
rebuilding machines that have been worn or partially 
destroyed; renovation of clothing; retreading of tires 
[tyres]; vulcanization of tires [tyres] [repair]; 
building sealing; linen ironing; pressing of clothing; 
disinfecting; rat exterminating; pumping crude oil; 
refilling of toner cartridges; vehicle battery charging; 
knife sharpening; building insulating; repair 
information; construction information; bricklaying; 
riveting; construction consultancy; varnishing; re-
tinning; scaffolding; road paving; window cleaning; 
vehicle washing; building construction supervision; 
tuning of musical instruments; upholstering; rust-
proofing; anti-rust treatment for vehicles; sanding; 
pumicing; strong-room maintenance and repair; 
maintenance of vehicles and machines; vehicle 
maintenance; maintenance, servicing and repair of 
vehicles; paper hanging; painting or repair of signs; 
cleaning of buildings [exterior surface]; recharging 
of batteries and accumulators; oil pumping and 
extraction; vehicle polishing; automobile polishing; 
vehicle breakdown repair services; rental of 
bulldozers; rental of drainage pumps; rental of dish 
drying machines; rental of road sweeping machines; 
rental of cleaning machines; rental of cranes 
[construction equipment]; rental of dish washing 
machines; rental of laundry washing machines; 
rental of construction equipment; rental of exca-
vators; laying of cable; masonry; roofing services; 
painting, interior and exterior; carpentry services; 
drilling and pumping of oil; underwater repair; 
plastering; quarrying services; repair of security 
locks; umbrella repair; parasol repair; motor vehicle 
maintenance and repair; burner maintenance and 
repair; film projector repair and maintenance; repair 
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and maintenance of airplane motors and engines; 
airplane maintenance and repair; safe maintenance 
and repair; clock and watch repair; repair of power 
lines; pump repair; upholstery repair; shoe repair; 
clothing repair; photographic apparatus repair; 
furniture restoration; restoration of musical 
instruments; restoration of works of art; vehicle 
lubrication [greasing]; demolition of buildings; 
warehouse construction and repair; vehicle service 
stations [refuelling and maintenance]; sterilization of 
medical instruments; washing; washing of linen; pier 
breakwater building; pipeline construction and 
maintenance; underwater construction; harbour 
construction; factory construction; construction of 
structures for the production of crude oil; 
construction of structures for the transportation of 
crude oil; construction of structures for the storage 
of crude oil; building of fair stalls and shops; 
construction; shipbuilding; cleaning of automobiles; 
cleaning of buildings [interior]; street cleaning; 
vermin exterminating, other than for agriculture, 
aquaculture, horticulture and forestry; fuel station 
services; automatic fuel station services; garage 
services for automobile repair; automobile 
undercoating services; tire balancing; pest control 
services, other than for agriculture, aquaculture, 
horticulture and forestry; hydraulic fracturing 
services; oil extraction services; computer and 
telephone battery recharge services; recharging 
services for electric vehicles; oil pumping services; 
artificial snow-making services; car cleaning; 
laundering; installation of doors and windows; 
irrigation devices installation and repair; elevator 
installation and repair; heating equipment 
installation and repair; burglar alarm installation and 
repair; furnace installation and repair; telephone 
installation and repair; installation and repair of air-
conditioning apparatus; fire alarm installation and 
repair; freezing equipment installation and repair; 
electric appliance installation and repair; kitchen 
equipment installation; installation, construction, 
maintenance, servicing and repair of energy and 
power generating apparatus, equipment and 
installations; installation, maintenance and repair of 
computer hardware; machinery installation, mainte-
nance and repair; office machines and equipment 
installation, maintenance and repair; interference 
suppression in electrical apparatus; swimming-pool 
maintenance; furniture maintenance; chimney 
sweeping; automobile cleaning and washing; boiler 
cleaning and repair; cleaning of clothing; dry 
cleaning; vehicle cleaning; diaper cleaning; leather 
care, cleaning and repair; fur care, cleaning and 
repair. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100555 A 
(800) 1435642 
(151) 2018 09 24 

(891) 2018 09 24 
(731) Obshchestvo s ogranichennoi  

otvetstvennost'yu "Mezhdunarodnaya  
kompaniya, "Sibirskoe zdorov'ye" 
ul. Lenina, 48, etazh 4, pomeshchenie 64,  
RU-630004 Novosibirsk, Russian  
Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 01.15.17; 24.17.03 
(511)  
3 – Abrasive paper; abrasives; adhesives for affixing 
false eyelashes; adhesives for affixing false hair; 
adhesives for cosmetic purposes; after-shave lotions; 
air fragrance reed diffusers; air fragrancing 
preparations; almond milk for cosmetic purposes; 
aloe vera preparations for cosmetic purposes; amber 
[perfume]; antiperspirant soap; antiperspirants 
[toiletries]; antistatic preparations for household 
purposes; aromatics [essential oils]; astringents for 
cosmetic purposes; balms, other than for medical 
purposes; bath salts, not for medical purposes; bath 
preparations, not for medical purposes; beard dyes; 
beauty masks; bergamot oil; bleaching preparations 
[decolorants] for cosmetic purposes; bleaching 
preparations [decolorants] for household purposes; 
bleaching salts; breath freshening preparations for 
personal hygiene; breath freshening sprays; breath 
freshening strips; cakes of soap; canned pressurized 
air for cleaning and dusting purposes; chemical clea-
ning preparations for household purposes; cleaning 
preparations; cleansers for intimate personal hygiene 
purposes, non medicated; cleansing milk for toilet 
purposes; cloths impregnated with a detergent for 
cleaning; collagen preparations for cosmetic 
purposes; color-brightening chemicals for household 
purposes [laundry]; color-removing preparations; 
cosmetics; cosmetic creams; cosmetic dyes; 
cosmetics for animals; cosmetics for children; 
cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic 
preparations for baths; cosmetic preparations for 
eyelashes; cosmetic preparations for skin care; 
cosmetic preparations for slimming purposes; cotton 
swabs for cosmetic purposes; cotton wool for 
cosmetic purposes; decorative transfers for cosmetic 
purposes; degreasers, other than for use in 
manufacturing processes; dental bleaching gels; 
dentifrices; denture polishes; deodorant soap; 
deodorants for human beings or for animals; 
depilatories; depilatory wax; descaling preparations 
for household purposes; detergents, other than for 
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use in manufacturing operations and for medical 
purposes; douching preparations for personal 
sanitary or deodorant purposes [toiletries]; drying 
agents for dishwashing machines; dry-cleaning 
preparations; dry shampoos; essential oils; eyebrow 
cosmetics; eye-washes, not for medical purposes; 
extracts of flowers [perfumes]; fabric softeners for 
laundry use; false eyelashes; false nails; floor wax; 
fumigation preparations [perfumes]; furbishing 
preparations; greases for cosmetic purposes; hair 
colorants; hair conditioners; hair lotions; hair spray; 
hair straightening preparations; hair waving 
preparations; heliotropine; herbal extracts for 
cosmetic purposes; joss sticks; lacquer-removing 
preparations; laundry glaze; laundry preparations; 
leather bleaching preparations; leather preservatives 
[polishes]; laundry soaking preparations; lip glosses; 
lipsticks; lotions for cosmetic purposes; make-up; 
make-up preparations; make-up powder; make-up 
removing preparations; mascara; massage candles 
for cosmetic purposes; massage gels, other than for 
medical purposes; mouthwashes, not for medical 
purposes; nail art stickers; nail care preparations; 
nail varnish; nail varnish removers; oils for cleaning 
purposes; oils for cosmetic purposes; oils for 
perfumes and scents; oils for toilet purposes; oil of 
turpentine for degreasing; paint stripping 
preparations; petroleum jelly for cosmetic purposes; 
perfumery; perfumes; phytocosmetic preparations; 
polishing creams; polishing paper; polishing 
preparations; polishing stones; polishing wax; 
pomades for cosmetic purposes; potpourris 
[fragrances]; preparations for cleaning dentures; 
preparations for unblocking drain pipes; preparations 
to make the leaves of plants shiny; pumice stone; 
sachets for perfuming linen; safrol; scented water; 
scented wood; scouring solutions; shampoos; 
shampoos for pets [non-medicated grooming 
preparations]; shaving preparations; shaving soap; 
shining preparations [polish]; shoe wax; shoemakers' 
wax; smoothing preparations [starching]; soap for 
brightening textile; stain removers; starch glaze for 
laundry purposes; sunscreen preparations; sun-
tanning preparations [cosmetics]; teeth whitening 
strips; tissues impregnated with cosmetic lotions; 
tissues impregnated with make-up removing 
preparations; toilet water; toiletry preparations; 
vaginal washes for personal sanitary or deodorant 
purposes; wallpaper cleaning preparations; waxes 
for leather. 
 

5 – Absorbent cotton; acai powder dietary 
supplements; acids for pharmaceutical purposes; 
acne treatment preparations; adhesive plasters; 
adhesives for dentures; air deodorising preparations; 
air purifying preparations; albumin dietary 
supplements; albuminous foodstuffs for medical 
purposes; alginate dietary supplements; aloe vera 
preparations for pharmaceutical purposes; amino 
acids for medical purposes; antibacterial 

handwashes; antibacterial soap; antioxidant pills; 
antiseptics; antiseptic cotton; anti-uric preparations; 
appetite suppressant pills; aseptic cotton; asthmatic 
tea; babies' diapers; babies' napkin-pants; balms for 
medical purposes; barks for pharmaceutical 
purposes; bandages for dressings; bath preparations 
for medical purposes; bath salts for medical 
purposes; biocides; biological preparations for 
medical purposes; breast-nursing pads; bromine for 
pharmaceutical purposes; cachets for pharmaceutical 
purposes; candy for medical purposes; candy, 
medicated; capsules for medicines; casein dietary 
supplements; caustic pencils; chemico-pharma-
ceutical preparations; chemical preparations for 
medical purposes; chemical preparations for 
pharmaceutical purposes; chewing gum for medical 
purposes; chilblain preparations; cod liver oil; 
collagen for medical purposes; collyrium; compres-
ses; contact lens cleaning preparations; cooling 
sprays for medical purposes; corn remedies; corn 
rings for the feet; cotton for medical purposes; 
cotton sticks for medical purposes; decoctions for 
pharmaceutical purposes; deodorants for clothing 
and textiles; deodorants, other than for human beings 
or for animals; depuratives; detergents for medical 
purposes; diagnostic biomarker reagents for medical 
purposes; dietary fiber; dietary supplements for 
animals; dietary supplements with a cosmetic effect; 
dietetic beverages adapted for medical purposes; 
dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use; digestives for 
pharmaceutical purposes; disinfectant soap; 
disinfectants for hygiene purposes; dressings, 
medical; drugs for medical purposes; enzyme dietary 
supplements; esters for pharmaceutical purposes; 
ethers for pharmaceutical purposes; eyepatches for 
medical purposes; febrifuges; first-aid boxes, filled; 
flour for pharmaceutical purposes; food for babies; 
freeze-dried food adapted for medical purposes; 
freeze-dried meat adapted for medical purposes; 
frostbite salve for pharmaceutical purposes; 
fumigation preparations for medical purposes; gauze 
for dressings; gelatine for medical purposes; glucose 
dietary supplements; glucose for medical purposes; 
hematogen; hemostatic pencils; herbal extracts for 
medical purposes; herbal teas for medicinal 
purposes; homogenized food adapted for medical 
purposes; infant formula; immunostimulants; jujube, 
medicated; lacteal flour for babies; lactose for 
pharmaceutical purposes; laxatives; lecithin dietary 
supplements; lecithin for medical purposes; lini-
ments; linseed dietary supplements; linseed for 
pharmaceutical purposes; linseed oil dietary 
supplements; lotions for pharmaceutical purposes; 
lupulin for pharmaceutical purposes; magnesia for 
pharmaceutical purposes; medicated after-shave 
lotions; medicated dentifrices; medicated dry 
shampoos; medicated eye-washes; medicated hair 
lotions; medicated massage candles; medicated 
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shampoos; medicated soap; medicated toiletry 
preparations; medicinal drinks; medicinal hair 
growth preparations; medicinal herbs; medicinal 
infusions; medicinal mud; medicinal oils; medicinal 
roots; medicinal tea; medicine cases, portable, filled; 
medicines for human purposes; melissa water for 
pharmaceutical purposes; mineral food supplements; 
mineral waters for medical purposes; mint for 
pharmaceutical purposes; mud for baths; mustard 
plasters; nervines; nicotine gum for use as an aid to 
stop smoking; nicotine patches for use as aids to stop 
smoking; nutraceutical preparations for therapeutic 
or medical purposes; nutritional supplements; 
ointments for pharmaceutical purposes; opotherapy 
preparations; oxygen baths; panty liners [sanitary]; 
paper for mustard plasters; pastilles for pharma-
ceutical purposes; pearl powder for medical 
purposes; pediculicidal shampoos; personal sexual 
lubricants; petroleum jelly for medical purposes; 
pharmaceuticals; pharmaceutical preparations for 
treating sunburn; pharmaceutical preparations for 
treating dandruff; phytotherapy preparations for 
medical purposes; plant extracts for pharmaceutical 
purposes; pollen dietary supplements; pomades for 
medical purposes; poultices; powdered milk for 
babies; preparations for callouses; preparations for 
the treatment of burns; preparations of trace 
elements for animal use; preparations to facilitate 
teething; propolis dietary supplements; propolis for 
pharmaceutical purposes; protein dietary 
supplements; remedies for perspiration; royal jelly 
for pharmaceutical purposes; royal jelly dietary 
supplements; salts for mineral water baths; salts for 
medical purposes; sanitary tampons; sanitary towels; 
scapulars for surgical purposes; sea water for 
medicinal bathing; sedatives; slimming pills; 
sunburn ointments; sulfur sticks [disinfectants]; 
surgical glues; syrups for pharmaceutical purposes; 
tanning pills; therapeutic preparations for the bath; 
thermal water; tinctures for medical purposes; 
tissues impregnated with pharmaceutical lotions; 
tonics [medicines]; vaccines; vitamin preparations; 
vulnerary sponges; wadding for medical purposes; 
wart pencils; wheat germ dietary supplements; yeast 
dietary supplements; yeast for pharmaceutical 
purposes. 
 

9 – 3D spectacles; accumulators, electric; air ana-
lysis apparatus; amplifiers; animated cartoons; 
antennas; anti-glare glasses; apparatus for 
fermentation [laboratory apparatus]; audio- and 
video-receivers; audiovisual teaching apparatus; 
baby monitors; baby scales; bags adapted for 
laptops; bar code readers; bathroom scales; battery 
chargers; breathing apparatus for underwater 
swimming; breathing apparatus, except for artificial 
respiration; calorimeters; cameras [photography]; 
cases especially made for photographic apparatus 
and instruments; cases for smartphones; cell phone 
straps; cellular phones; clothing especially made for 

laboratories; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire; commutators; 
compact disc players; compact discs [audio-video]; 
compact discs [read-only memory]; computer game 
software; computer hardware; computer keyboards; 
computer operating programs, recorded; computer 
peripheral devices; computer programs [downloa-
dable software]; computer programs, recorded; 
computer screen saver software, recorded or 
downloadable; computer software applications, 
downloadable; computer software, recorded; 
computers; contact lenses; containers for contact 
lenses; cordless telephones; correcting lenses 
[optics]; couplers [data processing equipment]; 
covers for smartphones; covers for tablet computers; 
data processing apparatus; decompression chambers; 
decorative magnets; detectors; diagnostic apparatus, 
not for medical purposes; digital photo frames; 
divers' masks; DNA chips; dosage dispensers; 
downloadable graphics for mobile phones; 
downloadable image files; downloadable music 
files; downloadable ring tones for mobile phones; 
DVD players; ear plugs for divers; egg timers 
[sandglasses]; electric apparatus for commutation; 
electronic agendas; electronic book readers; 
electronic key fobs being remote control apparatus; 
electronic numeric displays; electronic pens [visual 
display units]; electronic pocket translators; 
electronic publications, downloadable; encoded 
identification bracelets, magnetic; encoded key 
cards; encoded magnetic cards; equalizers [audio 
apparatus]; eyeglass cases; eyeglass cords; eyeglass 
frames; eyeglasses; eyewear; fire extinguishers; 
flashing lights [luminous signals]; food analysis 
apparatus; frames for photographic transparencies; 
furnaces for laboratory use; furniture especially 
made for laboratories; gas testing instruments; 
gauges; Global Positioning System [GPS] apparatus; 
goggles for sports; hand-held electronic dictionaries; 
hands-free kits for telephones; head guards for 
sports; headphones; high-frequency apparatus; 
humanoid robots with artificial intelligence; identity 
cards, magnetic; integrated circuit cards [smart 
cards]; intercommunication apparatus; interfaces for 
computers; laptop computers; life saving apparatus 
and equipment; magnetic data media; magnets; 
magnifying glasses [optics]; measures; measuring 
apparatus; measuring devices, electric; measuring 
glassware; measuring instruments; microphones; 
microprocessors; microscopes; modems; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes; monitors 
[computer hardware]; monitors [computer 
programs]; mouse [computer peripheral]; mouse 
pads; mouth guards for sports; navigation apparatus 
for vehicles [on-board computers]; notebook 
computers; observation instruments; optical 
condensers; optical data media; optical glass; optical 
lenses; personal stereos; pipettes; portable media 
players; precision balances; precision measuring 
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apparatus; processors [central processing units]; 
projection apparatus; projection screens; protection 
devices for personal use against accidents; protective 
films adapted for computer screens; protective films 
adapted for smartphones; protective helmets for 
sports; protective helmets; protective masks; radar 
apparatus; radios; record players; reflective articles 
for wear, for the prevention of accidents; regulating 
apparatus, electric; remote control apparatus; 
respirators for filtering air; respiratory masks, other 
than for artificial respiration; resuscitation 
mannequins [teaching apparatus]; resuscitation 
training simulators; satellite navigational apparatus; 
scales; security tokens [encryption devices]; selfie 
lenses; shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire; sleeves for laptops; smar-
tglasses; smartphones; smartwatches; sound reco-
rding apparatus; sound reproduction apparatus; 
sound transmitting apparatus; spectacle lenses; 
sports whistles; stills for laboratory experiments; 
sunglasses; surveyors' levels; tablet computers; 
teaching apparatus; teaching robots; teeth protectors; 
telecommunication apparatus in the form of 
jewellery; telephone apparatus; telephone receivers; 
telephone transmitters; television apparatus; 
temperature indicator labels, not for medical 
purposes; thermometers, not for medical purposes; 
thermostats; thin client computers; time recording 
apparatus; transmitters [telecommunication]; 
transmitters of electronic signals; transmitting sets 
[telecommunication]; USB flash drives; vehicle 
breakdown warning triangles; vehicle radios; video 
baby monitors; video cassettes; video recorders; 
video screens; video telephones; viewfinders, 
photographic; virtual reality headsets; wearable 
activity trackers; wearable computers; wrist rests for 
use with computers. 
 

11 – Air deodorizing apparatus; air dryers; air 
filtering installations; air fryers; air purifying 
apparatus and machines; air reheaters; air-conditio-
ning apparatus; air-conditioning installations; bakers' 
ovens; barbecues; bath fittings; bath installations; 
bath tubs for sitz baths; bath tubs; bed warmers; 
beverage cooling apparatus; blankets, electric, not 
for medical purposes; bread baking machines; bread 
toasters; bread-making machines; burners; 
chandeliers; chocolate fountains, electric; clean 
chambers [sanitary installations]; coffee machines, 
electric; coffee percolators, electric; coffee roasters; 
cookers; cooking apparatus and installations; 
cooking rings; cooking utensils, electric; cool boxes, 
electric; coolers for furnaces; cooling appliances and 
installations; cooling installations and machines; 
cooling installations for liquids; deep fryers, electric; 
desiccating apparatus; disinfectant apparatus for 
medical purposes; disinfectant apparatus; disin-
fectant dispensers for toilets; distillation apparatus; 
drying apparatus and installations; drying apparatus; 
electric appliances for making yogurt; electric 

cooktops; electric fans for personal use; electric 
lamps; electric lights for Christmas trees; electrically 
heated carpets; electrically heated clothing; 
evaporators; expansion tanks for central heating 
installations; extractor hoods for kitchens; fabric 
steamers; fairy lights for festive decoration; fans 
[air-conditioning]; filters for air conditioning; filters 
for drinking water; fireplaces, domestic; footmuffs, 
electrically heated; footwarmers, electric or non-
electric; fountains; freezers; fruit roasters; fumiga-
tion apparatus, not for medical purposes; gas boilers; 
gas lighters; germicidal lamps for purifying air; 
grills [cooking appliances]; hair dryers; hand drying 
apparatus for washrooms; hearths; heat 
accumulators; heated display cabinets; heaters for 
baths; heaters, electric, for feeding bottles; heating 
and cooling apparatus for dispensing hot and cold 
beverages; heating apparatus, electric; heating 
apparatus; heating cushions, electric, not for medical 
purposes; heating elements; heating installations; 
heating plates; hot air apparatus; hot air bath fittings; 
hot plates; hot water bottles; hydromassage bath 
apparatus; ice machines and apparatus; ice-cream 
making machines; ionization apparatus for the 
treatment of air or water; kettles, electric; kitchen 
ranges [ovens]; laboratory lamps; lamps; lanterns for 
lighting; laundry dryers, electric; lighters; lighting 
apparatus and installations; microbubble generators 
for baths; microwave ovens [cooking apparatus]; 
multicookers; nail lamps; pasteurisers; plate 
warmers; pocket warmers; pounded rice cake 
making machines, electric, for household purposes; 
pressure cookers, electric; refrigerating apparatus 
and machines; refrigerating appliances and 
installations; refrigerating cabinets; refrigerating 
chambers; refrigerating containers; refrigerating 
display cabinets; refrigerators; roasters; roasting 
jacks; roasting spits; rotisseries; sanitary apparatus 
and installations; sauna bath installations; shower 
enclosures; showers; sinks; socks, electrically 
heated; solar thermal collectors [heating]; spa baths 
[vessels]; Steam accumulators; steam facial 
apparatus [saunas]; steam generating installations; 
sterilizers; stills; stoves [heating apparatus]; tanning 
apparatus [sun beds]; taps; vegetable steamers, 
electric; ventilation [air-conditioning] installations 
and apparatus; waffle irons, electric; water filtering 
apparatus; water heaters [apparatus]; water heaters; 
water purification installations; water purifying 
apparatus and machines; water softening apparatus 
and installations; watering machines for agricultural 
purposes. 
 

14 – Amulets [jewelry]; badges of precious metal; 
boxes of precious metal; bracelets [jewelry]; 
brooches [jewelry]; chains [jewelry]; chronographs 
[watches]; chronometers; chronometric instruments; 
clocks; cuff links; earrings; hat jewelry; jewellery 
charms; jewelry boxes; jewelry; key rings [split 
rings with trinket or decorative fob]; lockets 
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[jewelry]; medals; ornamental pins; paste jewelry 
[costume jewelry]; pearls [jewelry]; pins [jewelry]; 
precious stones; rings [jewelry]; rosaries; semi-
precious stones; spun silver [silver wire]; threads of 
precious metal [jewelry]; tie clips; tie pins; watch 
bands; watch chains; watches; works of art of 
precious metal. 
 

16 – Adhesive bands for stationery or household 
purposes; adhesives [glues] for stationery or 
household purposes; albums; almanacs; bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; bags for microwave cooking; bibs of 
paper; bibs, sleeved, of paper; bookends; booklets; 
bookmarkers; books; bottle wrappers of paper or 
cardboard; boxes of paper or cardboard; bunting of 
paper; calendars; cardboard; catalogues; clipboards; 
comic books; conical paper bags; correcting tapes 
[office requisites]; covers [stationery]; covers of 
paper for flower pots; cream containers of paper; 
desk mats; drawing materials; envelopes 
[stationery]; erasing products; etchings; face towels 
of paper; figurines [statuettes] of papier mâché; 
finger-stalls [office requisites]; flags of paper; flyers; 
glue for stationery or household purposes; graphic 
representations; graphic reproductions; greeting 
cards; handkerchiefs of paper; indexes; labels of 
paper or cardboard; lithographic works of art; 
magazines [periodicals]; manuals [handbooks]; 
money clips; name badge holders [office requisites]; 
newsletters; newspapers; note books; office 
requisites, except furniture; pamphlets; paper bags 
for use in the sterilization of medical instruments; 
paper coffee filters; paper; passport holders; 
periodicals; photo-engravings; photograph stands; 
photographs [printed]; pictures; place mats of paper; 
plastic film for wrapping; plastics for modelling; 
portraits; postcards; printed coupons; printed matter; 
printed publications; prospectuses; school supplies 
[stationery]; self-adhesive tapes for stationery or 
household purposes; shields [paper seals]; 
signboards of paper or cardboard; stands for pens 
and pencils; stationery; stickers [stationery]; table 
linen of paper; tablecloths of paper; tablemats of 
paper; teaching materials [except apparatus]; tissues 
of paper for removing make-up; towels of paper; 
tracing paper; transfers [decalcomanias]; writing 
cases [sets]; writing cases [stationery]; writing 
instruments; writing materials; writing or drawing 
books. 
 

20 – Air beds, not for medical purposes; air 
cushions, not for medical purposes; air mattresses, 
not for medical purposes; air pillows, not for 
medical purposes; animal claws; animal hooves; 
animal horns; anti-roll cushions for babies; 
armchairs; baby changing mats; bag hangers, not of 
metal; bamboo curtains; bamboo; barrels, not of 
metal; baskets, not of metal; bathtub grab bars, not 
of metal; bed bases; bedding, except linen; beds for 

household pets; beds; bedsteads of wood; benches 
[furniture]; bolsters; bookcases; bottle caps, not of 
metal; bottle closures, not of metal; bumper guards 
for cots, other than bed linen; busts of wood, wax, 
plaster or plastic; cabinet work; camping mattresses; 
carts for computers [furniture]; casks of wood for 
decanting wine; chairs [seats]; chaise longues; chests 
for toys; chests of drawers; chests, not of metal; 
coatstands; console tables; coral; corozo; cots for 
babies; counters [tables]; covers for clothing 
[wardrobe]; cradles; cupboards; curtain holders, not 
of textile material; curtain hooks; curtain rails; 
curtain rings; curtain rods; curtain tie-backs; 
cushions; deck chairs; desks; divans; door bells, not 
of metal, non-electric; door bolts, not of metal; door 
fittings, not of metal; door handles, not of metal; 
door stops, not of metal or rubber; doors for 
furniture; drafting tables; dressing tables; 
embroidery frames; fans for personal use, non-
electric; figurines [statuettes] of wood, wax, plaster 
or plastic; filing cabinets; flower-pot pedestals; 
flower-stands [furniture]; footstools; freestanding 
partitions [furniture]; furniture fittings, not of metal; 
furniture of metal; furniture partitions of wood; 
furniture shelves; garment covers [storage]; hampers 
[baskets] for the transport of items; hand-held 
mirrors [toilet mirrors]; hat stands; head positioning 
pillows for babies; head support cushions for babies; 
head-rests [furniture]; high chairs for babies; hinges, 
not of metal; hooks, not of metal, for clothes rails; 
horn, unworked or semi-worked; hydrostatic beds, 
not for medical purposes; identification bracelets, 
not of metal; index cabinets [furniture]; indoor 
window blinds [shades] [furniture]; infant walkers; 
inflatable furniture; inflatable publicity objects; 
interior textile window blinds; ivory, unworked or 
semi-worked; kennels for household pets; knobs, not 
of metal; ladders of wood or plastics; latches, not of 
metal; legs for furniture; library shelves; lockers; 
locks, other than electric, not of metal; mannequins; 
massage tables; mats for infant playpens; mattresses; 
meat safes; medicine cabinets; meerschaum; mirrors 
[looking glasses]; mobiles [decoration]; moses 
baskets; nesting boxes for household pets; office 
furniture; packaging containers of plastic; paper 
blinds; picture frame brackets; picture frames; 
pillows; plaited straw, except matting; plastic key 
cards, not encoded and not magnetic; plastic keys; 
plate racks; playpens for babies; pulleys of plastics 
for blinds; racks [furniture]; rattan; reels of wood for 
yarn, silk, cord; removable mats or covers for sinks; 
school furniture; screens [furniture]; screens for 
fireplaces [furniture]; seats of metal; settees; shells; 
shelves for file cabinets; shelves for storage; 
shelving units; shoe dowels, not of metal; showcases 
[furniture]; shower chairs; sideboards; slatted indoor 
blinds; sleeping mats; sofas; split rings, not of metal, 
for keys; stag antlers; stakes, not of metal, for plants 
or trees; statues of wood, wax, plaster or plastic; step 
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stools, not of metal; steps [ladders], not of metal; 
stools; straw mattresses; table tops; tables of metal; 
tables; tea carts; tool chests, not of metal, empty; 
tortoiseshell; towel dispensers, fixed, not of metal; 
trays, not of metal; trestles [furniture]; trolleys 
[furniture]; umbrella stands; valet stands; wardrobes; 
washstands [furniture]; whalebone, unworked or 
semi-worked; wickerwork; wind chimes [deco-
ration]; window fittings, not of metal; window stops, 
not of metal or rubber; works of art of wood, wax, 
plaster or plastic; woven timber blinds [furniture]; 
writing desks. 
 

21 – Abrasive pads for kitchen purposes; abrasive 
sponges for scrubbing the skin; aerosol dispensers, 
not for medical purposes; apparatus for wax-
polishing, non-electric; baby baths, portable; baking 
mats; basins [receptacles]; baskets for household 
purposes; basting spoons [cooking utensils]; beaters, 
non-electric; beer mugs; blenders, non-electric, for 
household purposes; bottle openers, electric and 
non-electric; bottles; bowls [basins]; boxes for 
dispensing paper towels; boxes of glass; bread bins; 
broom handles; brooms; brush goods; brushes for 
cleaning tanks and containers; brushes for footwear; 
brushes; buckets made of woven fabrics; bulb 
basters; busts of porcelain, ceramic, earthenware, 
terra-cotta or glass; butter dishes; cake decorating 
tips and tubes; cake moulds; candelabra 
[candlesticks]; candle rings; carpet sweepers; 
cauldrons; ceramics for household purposes; 
chamber pots; chamois leather for cleaning; 
chopsticks; cleaning instruments, hand-operated; 
cleaning tow; cloth for washing floors; clothes-pegs; 
clothing stretchers; cloths for cleaning; coasters, not 
of paper or textile; cocktail shakers; cocktail stirrers; 
coffee filters, non-electric; coffee grinders, hand-
operated; coffee percolators, non-electric; 
coffeepots, non-electric; coin banks; cold packs for 
chilling food and beverages; comb cases; combs; 
confectioners' decorating bags [pastry bags]; 
cookery moulds; cookie [biscuit] cutters; cookie jars; 
cooking mesh bags, other than for microwaves; 
cooking pot sets; cooking pots; cooking skewers of 
metal; cooking utensils, non-electric; coolers [ice 
pails]; corkscrews, electric and non-electric; 
cosmetic utensils; cotton waste for cleaning; covers, 
not of paper, for flower pots; cruet sets for oil and 
vinegar; cruets; crumb trays; crushers for kitchen 
use, non-electric; crystal [glassware]; cups of paper 
or plastic; cups; currycombs; cutting boards for the 
kitchen; decanters; deodorizing apparatus for 
personal use; dish covers; dishes; dishwashing 
brushes; disposable table plates; drinking bottles for 
sports; drinking glasses; drinking horns; drinking 
straws; drinking vessels; dripping pans; drying racks 
for laundry; dustbins; dusting apparatus, non-
electric; dusting cloths [rags]; earthenware 
saucepans; earthenware; egg cups; egg separators, 
non-electric, for household purposes; electric 

brushes, except parts of machines; electric combs; 
eyebrow brushes; eyelash brushes; feather-dusters; 
fitted picnic baskets, including dishes; flasks; flat-
iron stands; floss for dental purposes; flower pots; 
foam toe separators for use in pedicures; food 
steamers, non-electric; fruit presses, non-electric, for 
household purposes; frying pans; funnels; gardening 
gloves; garlic presses [kitchen utensils]; glasses 
[receptacles]; gloves for household purposes; glue-
pots; graters for kitchen use; grill supports; grills 
[cooking utensils]; heads for electric toothbrushes; 
heaters for feeding bottles, non-electric; heat-
insulated containers; hip flasks; holders for flowers 
and plants [flower arranging]; ice cream scoops; ice 
cube molds; ice tongs; indoor aquaria; indoor 
terrariums [plant cultivation]; indoor terrariums 
[vivariums]; inflatable bath tubs for babies; 
insulating flasks; ironing board covers, shaped; 
ironing boards; isothermic bags; kettles, non-
electric; kitchen containers; kitchen grinders, non-
electric; kitchen utensils; knife rests for the table; 
large-toothed combs for the hair; lint removers, 
electric or non-electric; lunch boxes; make-up 
brushes; make-up sponges; mess-tins; mills for 
household purposes, hand-operated; mixing spoons 
[kitchen utensils]; molds [kitchen utensils]; mop 
wringer buckets; mops; mortars for kitchen use; 
mugs; nail brushes; napkin rings; noodle machines, 
hand-operated; nozzles for watering cans; 
nutcrackers; oven mitts; pastry cutters; pepper pots; 
perfume burners; perfume vaporizers; pestles for 
kitchen use; pie servers; pitchers; place mats, not of 
paper or textile; plates to prevent milk boiling over; 
plug-in diffusers for mosquito repellents; polishing 
apparatus and machines, for household purposes, 
non-electric; polishing cloths; polishing gloves; 
polishing leather; polishing materials for making 
shiny, except preparations, paper and stone; 
porcelain ware; portable cool boxes, non-electric; 
pots; pottery; pouring spouts; powder compacts; 
powder puffs; pressure cookers, non-electric; 
refrigerating bottles; reusable ice cubes; rolling pins, 
domestic; salad bowls; salad tongs; salt cellars; 
saucepan scourers of metal; saucers; scoops for 
household purposes; scouring pads; scrubbing 
brushes; services [dishes]; serving ladles; shaving 
brush stands; shaving brushes; shoe horns; sieves 
[household utensils]; sifters [household utensils]; 
siphon bottles for carbonated water; ski wax 
brushes; smoke absorbers for household purposes; 
soap boxes; soap dispensers; soap holders; soup 
bowls; spatulas for kitchen use; spice sets; sponge 
holders; sponges for household purposes; sprinklers; 
stands for portable baby baths; steel wool for 
cleaning; stew-pans; strainers for household 
purposes; sugar bowls; sugar tongs; table napkin 
holders; table plates; tablemats, not of paper or 
textile; tableware, other than knives, forks and 
spoons; tar-brushes, long handled; tea bag rests; tea 
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caddies; tea cosies; tea infusers; tea strainers; 
teapots; tie presses; toilet brushes; toilet cases; toilet 
paper dispensers; toilet paper holders; toilet sponges; 
toilet utensils; toothbrushes, electric; toothbrushes; 
toothpick holders; toothpicks; tortilla presses, non-
electric [kitchen utensils]; towel rails and rings; trays 
for household purposes; trivets [table utensils]; 
trouser presses; utensils for household purposes; 
vases; vessels of metal for making ices and iced 
drinks; waffle irons, non-electric; washing boards; 
washtubs; water apparatus for cleaning teeth and 
gums; watering cans; watering devices; wax-
polishing appliances, non-electric, for shoes; whisks, 
non-electric, for household purposes; window-
boxes; wool waste for cleaning; works of art of 
porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass. 
 

24 – Adhesive fabric for application by heat; baby 
buntings; banners of textile or plastic; bath linen, 
except clothing; bath mitts; bed blankets; bed covers 
of paper; bed covers; bed linen; bed valances; 
bolting cloth; buckram; bunting of textile or plastic; 
canvas for tapestry or embroidery; cheese cloth; 
cloth; cloths for removing make-up; coasters of 
textile; cot bumpers [bed linen]; cotton fabrics; 
covers [loose] for furniture; covers for cushions; 
curtain holders of textile material; curtains of textile 
or plastic; diapered linen; door curtains; eiderdowns 
[down coverlets]; elastic woven material; fabric for 
footwear; fabric, impervious to gases, for 
aeronautical balloons; fabric; fabrics for textile use; 
face towels of textile; fiberglass fabrics for textile 
use; filtering materials of textile; fitted toilet lid 
covers of fabric; flags of textile or plastic; furniture 
coverings of plastic; furniture coverings of textile; 
fustian; glass cloths [towels]; handkerchiefs of 
textile; household linen; jute fabric; knitted fabric; 
labels of textile; lingerie fabric; lining fabric for 
footwear; mattress covers; mosquito nets; net 
curtains; non-woven textile fabrics; oilcloth for use 
as tablecloths; pillow shams; pillowcases; plastic 
material [substitute for fabrics]; ramie fabric; sheets 
[textile]; shower curtains of textile or plastic; 
sleeping bag liners; sleeping bags for babies; 
sleeping bags; table linen, not of paper; table 
napkins of textile; table runners, not of paper; 
tablecloths, not of paper; tablemats of textile; textile 
material; towels of textile; traced cloth for 
embroidery; travelling rugs [lap robes]; tulle; 
upholstery fabrics; wall hangings of textile; woollen 
cloth. 
 

28 – Apparatus for games; appliances for gymna-
stics; archery implements; baby gyms; bags 
especially designed for skis and surfboards; balls for 
games; bar-bells; batting gloves [accessories for 
games]; billiard cue tips; board games; bodyboards; 
body-building apparatus; bowling apparatus and 
machinery; bows for archery; building blocks [toys]; 
building games; camouflage screens [sports articles]; 

checkerboards; checkers [games]; chess games; 
chessboards; chest expanders [exercisers]; Christmas 
trees of synthetic material; climbers' harness; 
counters [discs] for games; darts; discuses for sports; 
dolls; drones [toys]; dumb-bells; elbow guards 
[sports articles]; electronic targets; fencing gauntlets; 
fencing masks; fencing weapons; fishing tackle; 
flippers for swimming; flying discs [toys]; games; 
gloves for games; golf bag carts; harness for 
sailboards; ice skates; jigsaw puzzles; kaleidoscopes; 
kites; knee guards [sports articles]; machines for 
physical exercises; mah-jong; marbles for games; 
masks [playthings]; masts for sailboards; 
matryoshka dolls; nets for sports; novelty toys for 
parties; pachinkos; paddleboards; paintball guns 
[sports apparatus]; paper party hats; paragliders; 
parlor games; party poppers [party novelties]; play 
balloons; playing balls; portable games and toys 
incorporating telecommunication functions; 
protective paddings [parts of sports suits]; puppets; 
remote-controlled toy vehicles; rhythmic gymnastics 
ribbons; roller skates; sailboards; scale model kits 
[toys]; scooters [toys]; scratch cards for playing 
lottery games; shin guards [sports articles]; 
shuttlecocks; skateboards; ski bindings; skis; skittles 
[games]; sleds [sports articles]; snowboards; soap 
bubbles [toys]; sole coverings for skis; spinning tops 
[toys]; spring boards [sports articles]; stationary 
exercise bicycles; stuffed toys; surf skis; surfboard 
leashes; surfboards; swimming belts; swimming 
jackets; swimming kick boards; swimming pool air 
floats; swimming pools [play articles]; swings; 
tables for table tennis; targets; toy dough; toy 
figures; toy models; toy pistols; toy putty; toy 
robots; toy vehicles; toys for pets; toys; trampolines; 
tricycles for infants [toys]; water wings; waterskis; 
weight lifting belts [sports articles]. 
 

29 – Ajvar [preserved peppers]; albumen for 
culinary purposes; alginates for culinary purposes; 
almond milk; almond milk-based beverages; aloe 
vera prepared for human consumption; apple purée; 
arrangements of processed fruit; artichokes, 
preserved; bacon; beans, preserved; berries, 
preserved; black pudding; bouillon concentrates; 
bouillon; butter; buttercream; caviar; charcuterie; 
cheese; coconut milk; coconut milk-based 
beverages; compotes; condensed milk; corn dogs; 
cottage cheese fritters; cranberry compote; crayfish, 
not live; cream [dairy products]; croquettes; 
crustaceans, not live; crystallized fruits; dates; edible 
fats; eggplant paste; eggs; falafel; fat-containing 
mixtures for bread slices; fatty substances for the 
manufacture of edible fats; fish fillets; fish meal for 
human consumption; fish mousses; fish roe, 
prepared; fish, not live; fish, preserved; fish, tinned; 
fish-based foodstuffs; freeze-dried meat; freeze-
dried vegetables; frozen fruits; fruit chips; fruit 
jellies; fruit peel; fruit pulp; fruit salads; fruit, 
preserved; fruit, stewed; fruit-based snack food; 
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fruits, tinned; game, not live; gelatine; gherkins; 
ginger jam; ham; hazelnuts, prepared; hummus 
[chickpea paste]; isinglass for food; jams; jellies for 
food; kephir [milk beverage]; kimchi [fermented 
vegetable dish]; kumys [milk beverage]; laver, 
preserved; lecithin for culinary purposes; liver pâté; 
liver; margarine; marmalade; meat extracts; meat 
jellies; meat, preserved; meat, tinned; meat; milk 
beverages, milk predominating; milk ferments for 
culinary purposes; milk products; milk shakes; milk 
substitutes; milk; mushrooms, preserved; mussels, 
not live; non-alcoholic eggnog; nut-based spreads; 
nuts, prepared; oat milk; oils for food; olives, 
preserved; onion rings; peanut milk; peanut milk-
based beverages; peanuts, prepared; peas, preserved; 
pectin for culinary purposes; pickles; pollen 
prepared as foodstuff; potato chips; potato flakes; 
potato fritters; potato-based dumplings; poultry, not 
live; powdered eggs; powdered milk; prawns, not 
live; preparations for making bouillon; preparations 
for making soup; pressed fruit paste; prostokvasha 
[soured milk]; raisins; rennet; rice milk; salted fish; 
salted meats; sauerkraut; sausages; sea-cucumbers, 
not live; seaweed extracts for food; seeds, prepared; 
shrimps, not live; silkworm chrysalis for human 
consumption; smetana [sour cream]; soups; soya 
beans, preserved, for food; soya milk; soya patties; 
suet for food; sweet corn, processed; tahini [sesame 
seed paste]; tofu patties; tofu; tomato purée; tripe; 
vegetable juices for cooking; vegetable marrow 
paste; vegetable mousses; vegetable salads; 
vegetable-based cream; vegetables, cooked; 
vegetables, dried; vegetables, preserved; vegetables, 
tinned; whey; white of eggs; yogurt; yolk of eggs; 
yuba [tofu skin]. 
 

30 – Almond confectionery; aniseed; artificial 
coffee; baking powder; baking soda [bicarbonate of 
soda for cooking purposes]; beer vinegar; binding 
agents for ice cream; bread rolls; bread; 
breadcrumbs; buckwheat, processed; buns; burritos; 
cake powder; cakes; candy decorations for cakes; 
candy; capers; caramels [candy]; celery salt; cereal 
bars; cereal preparations; cereal-based snack food; 
chamomile-based beverages; cheeseburgers 
[sandwiches]; chewing gum for breath freshening; 
chewing gum; chicory [coffee substitute]; chips 
[cereal products]; chocolate beverages with milk; 
chocolate decorations for cakes; chocolate spreads 
containing nuts; chocolate; chocolate-based 
beverages; chocolate-based spreads; chocolate-
coated nuts; cloves [spice]; cocoa beverages with 
milk; cocoa; cocoa-based beverages; coffee beve-
rages with milk; coffee; coffee-based beverages; 
condiments; confectionery; cookies; cooking salt; 
corn, milled; couscous [semolina]; crackers; cream 
of tartar for culinary purposes; croûtons; custard; 
dessert mousses [confectionery]; dough; dressings 
for salad; edible ices; edible paper; essences for 
foodstuffs, except etheric essences and essential oils; 

ferments for pastes; flour; flour-based dumplings; 
flowers or leaves for use as tea substitutes; fondants 
[confectionery]; Food flavorings, other than essential 
oils; freeze-dried dishes with the main ingredient 
being pasta; freeze-dried dishes with the main 
ingredient being rice; frozen yogurt [confectionery 
ices]; fruit coulis [sauces]; fruit jellies [confectio-
nery]; garden herbs, preserved [seasonings]; ginger 
[spice]; gingerbread; glucose for culinary purposes; 
gluten additives for culinary purposes; golden syrup; 
groats for human food; halvah; high-protein cereal 
bars; hominy; honey; hot dog sandwiches; husked 
barley; ice cream; iced tea; infusions, not medicinal; 
instant rice; ketchup [sauce]; leaven; macaroni; 
macaroons [pastry]; malt biscuits; malt extract for 
food; malt for human consumption; maltose; 
marinades; marzipan; mayonnaise; meat gravies; 
meat pies; mint for confectionery; mirror icing 
[mirror glaze]; molasses for food; muesli; mustard 
meal; mustard; natural sweeteners; noodle-based 
prepared meals; noodles; nutmegs; oat-based food; 
palm sugar; pancakes; pasta sauce; pasta; pastila 
[confectionery]; pastilles [confectionery]; pastries; 
peanut confectionery; pepper; petits fours [cakes]; 
pies; pizzas; popcorn; powders for making ice 
cream; pralines; preparations for stiffening whipped 
cream; processed seeds for use as a seasoning; 
propolis; puddings; ramen [Japanese noodle-based 
dish]; ravioli; rice cakes; rice; rice-based snack food; 
royal jelly; rusks; sago; salt for preserving food-
stuffs; sandwiches; sauces [condiments]; sausage 
binding materials; sea water for cooking; seasonings; 
seaweed [condiment]; sherbets [ices]; soya bean 
paste [condiment]; soya sauce; spaghetti; spices; 
spring rolls; starch for food; stick liquorice 
[confectionery]; sugar; sushi; sweetmeats [candy]; 
tabbouleh; tacos; tapioca; tarts; tea; tea-based 
beverages; thickening agents for cooking foodstuffs; 
tomato sauce; tortillas; turmeric; udon noodles; 
unleavened bread; unroasted coffee; vanillin [vanilla 
substitute]; vareniki [stuffed dumplings]; vegetal 
preparations for use as coffee substitutes; vermicelli 
[noodles]; vinegar; waffles; wheat germ for human 
consumption; yeast; zephyr [confectionery]. 
 

31 – Algae, unprocessed, for human or animal 
consumption; animal fattening preparations; animal 
foodstuffs; aromatic sand [litter] for pets; 
arrangements of fresh fruit; artichokes, fresh; beans, 
fresh; berries, fresh; beverages for pets; bird food; 
buckwheat, unprocessed; by-products of the 
processing of cereals, for animal consumption; 
cereal seeds, unprocessed; citrus fruit, fresh; 
crustaceans, live; dog biscuits; edible sesame, 
unprocessed; fish spawn; fish, live; flower bulbs; 
flowers, dried, for decoration; flowers, natural; fruit, 
fresh; garden herbs, fresh; grains [cereals]; grains for 
animal consumption; grapes, fresh; groats for 
poultry; maize; meal for animals; mushrooms, fresh; 
mussels, live; nuts [fruits]; oil cake; onions, fresh; 
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peanuts, fresh; pet food; plants; poultry, live; 
preparations for egg laying poultry; quinoa, 
unprocessed; roots for animal consumption; sanded 
paper [litter] for pets; seed germ for botanical 
purposes; seedlings; seeds for planting; spinach, 
fresh; strengthening animal forage; trees; vegetables, 
fresh; wreaths of natural flowers; yeast for animal 
consumption. 
 

32 – Aerated water; aloe vera drinks, non-alcoholic; 
aperitifs, non-alcoholic; beer-based cocktails; 
cocktails, non-alcoholic; energy drinks; essences for 
making beverages; extracts of hops for making beer; 
fruit juices; fruit nectars, non-alcoholic; isotonic 
beverages; kvass [non-alcoholic beverage]; 
lemonades; mineral water [beverages]; non-alcoholic 
beverages flavored with coffee; non-alcoholic 
beverages flavored with tea; non-alcoholic 
beverages; non-alcoholic fruit extracts; non-
alcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic honey-
based beverages; powders for effervescing 
beverages; preparations for making aerated water; 
preparations for making beverages; protein-enriched 
sports beverages; rice-based beverages, other than 
milk substitutes; sherbets [beverages]; smoothies; 
soft drinks; soya-based beverages, other than milk 
substitutes; syrups for beverages; table waters; 
vegetable juices [beverages]; waters [beverages]; 
whey beverages. 
 

35 – Administration of consumer loyalty programs; 
administrative processing of purchase orders; 
advisory services for business management; business 
information; business management and organization 
consultancy; business management assistance; 
business management consultancy; business 
management of reimbursement programs for others; 
business organization consultancy; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; commercial information and 
advice for consumers in the choice of products and 
services; commercial intermediation services; 
commercial or industrial management assistance; 
demonstration of goods; market studies; marketing; 
negotiation of business contracts for others; on-line 
advertising on a computer network; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; outsourcing services [business 
assistance]; personnel management consultancy; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other busine-
sses]; professional business consultancy; promotion 
of goods and services through sponsorship of sports 
events; retail services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; sales 
promotion for others; wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies. 

 

41 – Academies [education]; arranging and condu-
cting of colloquiums; arranging and conducting of 
concerts; arranging and conducting of conferences; 
arranging and conducting of congresses; arranging 
and conducting of in-person educational forums; 
arranging and conducting of seminars; arranging and 
conducting of symposiums; arranging and condu-
cting of workshops [training]; club services [ente-
rtainment or education]; coaching [training]; condu-
cting fitness classes; conducting guided climbing 
tours; conducting guided tours; correspondence 
courses; education information; educational exami-
nation; electronic desktop publishing; entertainer 
services; entertainment information; entertainment 
services; game services provided on-line from a 
computer network; games equipment rental; 
gymnastic instruction; health club services [health 
and fitness training]; holiday camp services 
[entertainment]; language interpreter services; layout 
services, other than for advertising purposes; 
nightclub services [entertainment]; on-line publi-
cation of electronic books and journals; organization 
of balls; organization of competitions [education or 
entertainment]; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; organization of 
sports competitions; personal trainer services [fitness 
training]; physical education; practical training 
[demonstration]; production of radio and television 
programmes; production of shows; providing 
amusement arcade services; providing films, not 
downloadable, via video-on-demand services; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; providing on-line music, not 
downloadable; providing on-line videos, not 
downloadable; providing recreation facilities; 
providing sports facilities; providing television 
programs, not downloadable, via video-on-demand 
services; publication of books; publication of texts, 
other than publicity texts; radio entertainment; 
recording studio services; recreation information; 
rental of skin diving equipment; rental of sports 
equipment, except vehicles; rental of sports grounds; 
sport camp services; teaching; ticket agency services 
[entertainment]; training services provided via 
simulators; tutoring; vocational guidance [education 
or training advice]; vocational retraining. 
 

44 – Alternative medicine services; aromatherapy 
services; beauty salon services; chiropractic; 
convalescent home services; health center services; 
health counselling; health spa services; manicuring; 
massage; medical advice for individuals with 
disabilities; medical assistance; medical clinic 
services; medical equipment rental; nursing, 
medical; opticians' services; pharmacy advice; 
physical therapy; preparation of prescriptions by 
pharmacists; rest home services; sauna services; 
services of a psychologist; solarium services; speech 
therapy; telemedicine services; therapy services. 
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45 – Alternative dispute resolution services; 
arbitration services; babysitting; copyright 
management; dating services; escorting in society 
[chaperoning]; inspection of factories for safety 
purposes; intellectual property consultancy; leasing 
of internet domain names; legal administration of 
licences; legal advice in responding to requests for 
proposals [RFPs]; legal document preparation 
services; legal research; legal services in relation to 
the negotiation of contracts for others; legal 
watching services; licensing [legal services] in the 
framework of software publishing; licensing of 
computer software [legal services]; licensing of 
intellectual property; litigation services; mediation; 
monitoring intellectual property rights for legal 
advisory purposes; monitoring of burglar and 
security alarms; on-line social networking services; 
personal background investigations; personal body 
guarding; personal wardrobe styling consultancy; 
planning and arranging of wedding ceremonies; 
registration of domain names [legal services]; rental 
of safes. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100556 A 
(800) 1435643 
(151) 2018 09 26 
(891) 2018 09 26 
(731) Limited Liability Company «ORIMI» 

1-st Microrayon Street, 15/4 plot,  
Vsevolozhsk dictrict, Sverdlov factory  
settlement; RU-188682 Leningrad oblast,  
Russian Federation 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
30 – Tea; iced tea; tea-based beverages. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100557 A 
(800) 1435654 
(151) 2018 09 24 
(891) 2018 09 24 
(731) Limited Liability Company "Tosol-Sintez" 

Vatutin Street, 31A, Dzerzhinsk,  
RU-606000 Nizhny Novgorod Region,  
Russian Federation 

(540)  

AWM 
(591) Black, white  
(511)  
1 – Antifreeze; agglutinants for concrete; water-
softening preparations; chemicals for the 
manufacture of paints; chemicals for the 
manufacture of pigments; distilled water; acidulated 

water for recharging accumulators; glycol; glyce-
rides; glycerine for industrial purposes; detergents 
for use in manufacturing processes; oil dispersants; 
petroleum dispersants; additives, chemical, to motor 
fuel; fluids for hydraulic circuits; power steering 
fluid; brake fluid; transmission fluid; caustics for 
industrial purposes; nitric acid; benzoic acid; boric 
acid for industrial purposes; tartaric acid; citric acid 
for industrial purposes; formic acid; sebacic acid; 
sulfuric acid; sulfurous acid; spirits of salt; 
phosphoric acid; oxalic acid; fatty acids; mineral 
acids; glue for industrial purposes; cement for 
mending broken articles; gums [adhesives] for 
industrial purposes; transmission oil; hypochlorite of 
soda; toxic gas neutralizers; nitrates; combusting 
preparations [chemical additives to motor fuel]; 
descaling preparations, other than for household 
purposes; engine-decarbonising chemicals; solvents 
for varnishes; silicates; wood alcohol; ethyl alcohol; 
alcohol; radiator flushing chemicals; leather-
impregnating chemicals; refrigerants; coolants for 
vehicle engines; alkalies; caustic alkali; glycol ether; 
ethers; esters. 
 

2 – Anti-rust oils; oils for the preservation of wood; 
mastic [natural resin]; wood coatings [paints]; 
undercoating for vehicle chassis; anti-corrosive 
preparations; protective preparations for metals; 
thinners for paints; thinners for lacquers; whitewash; 
anti-rust greases; anti-tarnishing preparations for 
metals; anti-rust preparations. 
 

3 – Aromatics [essential oils]; air fragrancing 
preparations; non-slipping liquids for floors; wind-
shield cleaning liquids; rust removing preparations; 
ammonia [volatile alkali] [detergent]; shampoos. 
 

4 – Biomass fuel; additives, non-chemical, to motor 
fuel; cutting fluids; fuel oil; oils for paints; oils for 
releasing form work [building]; oils for the 
preservation of masonry; textile oil; lubricating oil; 
industrial oil; castor oil for industrial purposes; 
motor oil; lubricants; lubricating grease; grease for 
belts; dust absorbing compositions; dust laying 
compositions; alcohol [fuel]; stearine; benzene fuel; 
diesel oil; lighting fuel; xylene fuel; mineral fuel; 
carburants; fuel with an alcohol base; ethanol [fuel]; 
petroleum ether. 
 

7 – Drums [parts of machines]; brake shoes, other 
than for vehicles; jacks [machines]; rack and pinion 
jacks; hand-held tools, other than hand-operated; 
lasts for shoes [parts of machines]; brake pads, other 
than for vehicles; compressors [machines]; air 
pumps [garage installations]; brake linings, other 
than for vehicles; anti-friction bearings for machi-
nes; roller bearings; self-oiling bearings; bearings for 
transmission shafts; ball-bearings; radiators [coo-
ling] for motors and engines; belts for machines; 
belts for motors and engines; sparking plugs for 
internal combustion engines; glow plugs for Diesel 
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engines; brake segments, other than for vehicles; 
filters [parts of machines or engines]; filters for 
cleaning cooling air, for engines; brushes [parts of 
machines]. 
 

8 – Lifting jacks, hand-operated; abrading instru-
ments [hand instruments]; blade sharpening 
instruments; expanders [hand tools]; cutting tools 
[hand tools]; hand tools, hand-operated; stamping-
out tools [hand tools]. 
 

9 – Accumulators, electric, for vehicles; anode batte-
ries; galvanic batteries; batteries for lighting; solar 
batteries; solar panels for the production of 
electricity; batteries, electric; vehicle breakdown 
warning triangles; starter cables for motors. 
 

11 – Light bulbs for directional signals for 
automobiles; light bulbs for directional signals for 
vehicles; electric lamps; lighting apparatus for 
vehicles; light-emitting diodes [LED] lighting 
apparatus. 
 

12 – Brake shoes for vehicles; brake discs for 
vehicles; brake pads for automobiles; brake linings 
for vehicles; repair outfits for inner tubes; brake 
segments for vehicles; hydraulic circuits for 
vehicles; bicycle brakes; brakes for vehicles. 
 

17 – Insulating oils; insulating oil for transformers; 
brake lining materials, partly processed; filtering 
materials [semi-processed foams or films of plastic]. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100558 A 
(800) 1435685 
(151) 2018 07 03 
(891) 2018 07 03 
(731) Cilesiz Madencilik Danismanlik  

Muhendislik Insaat Pazarlama Sanayi  
Ve Ticaret Limited Sirketi 
Cumhuriyet Mahallesi 26., Sokak No:12/B,  
Atakum, TR-55200 Samsun, Turkey 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 03.06.03; 27.05.08 
(511)  
31 – Animal foodstuffs (cat foods); aromatic sand 
[litter] for pets; cat litter. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100559 A 
(800) 1435686 
(151) 2018 09 12 
(891) 2018 09 12 
(731) SANOFI BIOTECHNOLOGY 

54 rue La Boétie, F-75008 Paris,  
France 

 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.11.08; 26.13.01; 27.05.08; 27.05.09;  

27.05.10; 27.05.24; 29.01.14 
(511)  
44 – Provision of information relating to diagnosis 
and treatment of rheumatoid arthritis. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100565 A 
(800) 1435901 
(151) 2018 07 26 
(891) 2018 07 26 
(731) MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD 

Meizu Technology Building, Technology& 
Innovation Coast, Zhuhai, Guangdong,  
China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
9 – Computer peripheral devices; face recognition 
device; network communications facility; wearable 
activity trackers; cameras [photography]; selfie 
sticks [hand-held monopods]; connected bracelets 
[measuring instruments]; tablet computers; 
smartwatches; hands-free kits for telephones; 
protective films adapted for smartphones; set-top 
boxes; air analysis apparatus; materials for 
electricity mains [wires, cables]; power bank 
(rechargeable battery); humanoid robots with 
artificial intelligence; smartglasses; photocopiers 
[photographic, electrostatic, thermic]; scales; car 
video recorders; electrical adapters; plugs, sockets 
and other contacts [electric connections]; 3D 
spectacles; chargers for electric batteries; data 
processing apparatus; smartphone software 
applications, downloadable; electronic notice 
boards; smartphones; global positioning system 
[GPS] apparatus; covers for smartphones; television 
apparatus; earphones; camcorders; virtual reality 
headsets; cabinets for loudspeakers; batteries, 
electric. 
 

35 – Commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; systemization of 
information into computer databases; updating and 
maintenance of data in computer databases; 
advertising; presentation of goods on commu-
nication media, for retail purposes; providing 
business information via a web site; sales promotion 
for others; provision of an on-line marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; orga-
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nization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; import-export agency services. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100566 A 
(800) 1435936 
(151) 2018 09 21 
(891) 2018 09 21 
(731) Tyto Athene LLC 

510 Spring Street, Suite 200, Herndon  
VA 20170, USA 

(540)  

ACUITY 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Hardware, namely computer hardware and 
peripherals and computer software for command and 
control of communications, data analysis and 
dissemination of information in the fields of mobile 
data centers and mobile communications centers. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100567 A 
(800) 1435961 
(151) 2018 05 04 
(891) 2018 05 04 
(731) Volkswagen Aktiengesellschaft 

Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg,  
Germany 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.11.03; 26.11.06; 26.11.09; 26.11.12 
(511)  
6 – Building and construction materials and 
elements of metal; unprocessed and semi-processed 
materials of metal; metal hardware; doors, gates, 
windows and window coverings of metal; structures 
and transportable buildings of metal; statues and 
works of art of common metals; containers and 
transportation and packaging articles, of metal; 
common metals and their alloys; railway material of 
metal; cables and wires of metal, non-electric; 
ironmongery, small items of metal hardware, badges 
of metal for vehicles, locks of metal for vehicles, 
registration plates of metal, signboards of metal, 
wheel clamps (boots), rings of common metal for 
keys, empty tool boxes of metal, empty tool chests 
of metal; tubes of metal; safes (strong boxes); ores; 
foils of metal for wrapping and packaging; ducts of 
metal for ventilating and air conditioning installa-
tions; building materials of metal; materials of metal 
for funicular railway permanent ways; steel wire; 
binding screws of metal for cables; shims; door 

closers, non-electric; chests of metal; cattle chains; 
rods of metal for brazing and welding; anchors; 
handcuffs; weather or wind vanes of metal; tree 
protectors of metal; traps for wild animals; bronzes 
for tombstones; parts and fittings of all the aforesaid 
goods, included in this class. 
 

7 – Plastics working machines, machines for 
production, repair and dismantling of land, air and 
water vehicles, for the chemical industry, for 
agriculture, for mining, for the textile industry, for 
the food industry, for the beverage industry, for the 
construction industry, for the packaging industry; 
agricultural, earthmoving, construction, oil and gas 
extraction and mining equipment; machine tools; 
motors, other than for land vehicles; motors, electric, 
other than for land vehicles; motor parts for motors 
of all kind; parts for electric motors of all kind; 
diesel engine; glow plugs for Diesel engines; gas 
engines; gasoline engines (not for land vehicles); 
hydraulic engines and motors; pumps, compressors 
and fans for motors; servo motors robots; vehicle oil 
pumps; lubricators [parts of machines]; clutches 
other than for land vehicles; machine transmissions, 
except for land vehicles; parts of machine couplings 
and transmissions, included in class 07; moving and 
handling equipment; generators of electricity; 
machines and machine tools for treatment of mate-
rials and for manufacturing; engines, powertrains, 
and generic machine parts; dispensing machines; 
sweeping, cleaning, washing and laundering machi-
nes; agricultural machines; shredders [machines] for 
industrial use; motorized lawn mowers; agricultural 
implements, other than hand-operated; wind turbi-
nes; automatic distribution machines; woodworking 
machines; papermaking machines; printing machines 
for use on sheet metal; friezing machines; sizing 
machines; mechanical tea processing machines; 
sausage machines; bottle washing machines; 
cigarette machines for industrial purposes; leather-
working machines; rotary steam presses, portable, 
for fabrics; bicycle assembling machines; potters' 
wheels; engraving machines; cord making machines; 
enamel production machinery; bulb production 
machinery; adhesive tape dispensing machines; 
briquette making machine; mixing machines; 
washing machines; disintegrators; superheaters; 
glass working machines; electromechanical 
machines for chemical industry; rinsing machines; 
puddling machines; oil refining machines; agitators; 
jacks [machines]; metalworking machines; foundry 
machines; steam engines; thumbtack machines; 
electric staplers, other than for office use; electric 
screw drivers; spectacle lens processing equipment, 
other than hand-operated; air brushes for applying 
color; filters for cleaning cooling air, for engines; 
welding machines, electric; washing installations for 
vehicles; automobile maintenance equipment, other 
than hand-operated; parts and fittings of all the 
aforesaid goods, included in this class. 
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8 – Hygienic and beauty implements for humans and 
animals; edged and blunt weapons; hand-operated 
implements for chopping food, kitchen knives and 
cutlery; hand-operated tools and implements for 
treatment of materials and for construction, repair 
and maintenance; lifting tools; hand tools and hand 
operated implements for use in agriculture, 
horticulture and forestry, for the construction of 
machines, apparatus and vehicles and for the 
building industry; hand-operated scraping tools; 
hand-operated spanners; cutlery, table forks, spoons, 
knives; forks; shears; side arms, other than firearms; 
swords; razors, razor cases; manicure sets; 
sharpening stones; insecticide vaporizers [hand 
tools]; livestock marking tools; harpoons; hand 
tools, hand-operated; lifting jacks, hand-operated; 
trowels; tool handles of metal; parts and fittings of 
all aforesaid goods, included in this class. 
 

9 – Recorded content; information technology and 
audiovisual equipment; magnets, magnetizers and 
demagnetizers; apparatus, instruments and cables for 
electricity; optical devices, enhancers and correctors; 
safety, security, protection and signaling devices; 
diving equipment; navigation, guidance, tracking, 
targeting and map making devices; measuring, 
detecting and monitoring instruments, indicators and 
controllers; scientific research and laboratory 
apparatus, educational apparatus and simulators; 
scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, electric weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving appa-
ratus and instruments, included in class 09; contact 
lenses, spectacles, spectacle cases, binoculars, 
magnifying glasses; sunglasses; vehicle breakdown 
warning triangles; vehicle breakdown warning lamps 
other than parts of vehicles; electric batteries and 
their parts, electric accumulators and their parts, fuel 
cells and their parts, solar batteries; electric batteries 
for vehicles; electric accumulators for vehicles; 
chargers for electric batteries; burglar alarms, fire 
alarms, smoke alarms, gas alarms; anti-theft warning 
apparatus; fire extinguishing apparatus; scales; spirit 
levels; directional compasses; quantity indicators; 
rulers (measuring instruments), acid hydrometers; 
electronic control mechanisms and power and 
voltage supply units for vehicle headlights and their 
parts, control mechanisms and power and voltage 
supply units for vehicle lights and their parts, light-
emitting diodes [LED], electronic power controllers; 
electrical and electronic control apparatus and 
instruments; simulators for the steering and control 
of vehicles; voltage regulators for vehicles; speed 
indicators; revolution counters; measuring apparatus 
and instruments; life saving apparatus and 
equipment, namely life-saving rafts, fire escapes, 
safety nets, safety tarpaulins, life belts, life buoys, 
life jackets; electric fuses, electric relays; lasers not 
for medical purposes, laser pointers; remote 
controlling apparatus; aerials; navigation apparatus 

for vehicles [on-board computers]; mobile telepho-
nes; telephone apparatus; television apparatus; video 
telephones; radios; compasses, navigation systems, 
navigational instruments; telematic apparatus; tele-
matic terminal apparatus; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumula-
ting, regulating and controlling electricity; apparatus 
for recording, transmission and/or reproduction of 
sound and images; magnetic, electronic and optical 
data carriers, phonograph records, compact discs 
[audio-video], DVDs and other digital recording 
apparatus, sound carriers, coin-operated juke-boxes, 
compact discs (CD-ROMs), downloadable music 
files, headphones, loudspeakers and cabinets for 
loudspeakers, illuminated signs, compact disc 
players, DVD players, phototelegraphy apparatus; 
projection apparatus, cameras [photography]; 
exposed films; cinematographic cameras, photo-
copiers, electronic translation apparatus (computer), 
pocket translators, electronic; encoded magnetic 
cards, integrated circuit cards (smart cards), encoded 
telephone cards; mechanisms for coin operated 
apparatus; automatic banking machines; cash 
registers, calculators; data processing apparatus, 
computers, electronic agendas, facsimile apparatus, 
monitors (computer hardware and computer 
programs), computer peripheral devices, recorded 
and downloadable computer programs, especially 
collected data recorded on data carriers, computer 
software, application software; pocket calculators; 
downloadable electronic publications; downloadable 
image files; crash test dummies; microscopes; 
electric cables; sockets, plugs and other contacts 
[electric connections]; igniting apparatus, electric, 
for igniting at a distance; radiological apparatus for 
industrial purposes; protective helmets; electric 
locks; electronic controls and control systems for 
machines, motors, internal combustion engines, 
electric motors; parts and fittings of all aforesaid 
goods, included in this class. 
 

37 – Building, construction and demolition; rental of 
power tools, construction machines and equipment 
for construction and demolition; mining, oil and gas 
extraction; extermination, disinfection and pest 
control; reconstruction, repair, servicing and 
dismantling of vehicles; vehicle repair in the course 
of vehicle breakdown service; tuning of motors and 
engines for automobiles, included in this class; 
varnishing of vehicles; vehicle polishing; anti-rust 
treatments for vehicles; vehicle maintenance; vehicle 
cleaning; retreading of tires; boiler and burner 
maintenance, cleaning and repair; repair informa-
tion; construction information; installation of doors 
and windows; quarrying services; machinery 
installation, maintenance and repair; airplane 
maintenance and repair; shipbuilding; photographic 
apparatus repair; clock and watch repair; repair of 
security locks; rust proofing; furniture maintenance; 
leather care, cleaning and repair; disinfecting; 
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burglar alarm installation and repair; advice, 
consultancy and information for the aforesaid, 
included in this class. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100568 A 
(800) 1435980 
(151) 2018 05 20 
(891) 2018 05 20 
(731) Mr. Moharam Abedini 

No:3, Goldis St. Colriz St. Fanavari Av.,  
Parand Ind-city, Saveh Road, Tehran,  
Islamic Republic of Iran 

(540) 

 
(591) Black and green. 
(531) 27.05.17; 29.01.12 
(511)  
20 – Packing containers of plastic; step stools, not of 
metal; baskets, not of metal; clothes hanger; chairs 
[seats]; stools; deck chairs. 
 

21 – Baskets for household purposes; containers for 
household or kitchen use; buckets; fitted picnic 
baskets, including dishes; lunch boxes; portable cool 
boxes, non-electric; kitchen utensils; thermally 
insulated containers for food; dishes [for eating 
fruit]; fruit presses, non-electric, for household 
purposes; funnels; trash cans; glass bowls, kitchen 
containers; cutting boards for the kitchen; trash cans; 
trays for household purposes; vegetable dishes; ice 
cube moulds; knife rests for the table; sponge 
holders; salt shakers; boxes for dispensing paper 
towels; toilet brushes; glass, unworked or semi-
worked, except building glass; glass jars [carboys]; 
glass bowls; crystal [glassware]; baskets for 
household purposes; trays for household purposes; 
bowls [basins]; pitchers; dustbins; basins [bowls]; 
fitted picnic baskets, including dishes; sprinklers; 
lunch boxes; bread baskets for household purposes; 
candle jars [holders]. 
 

35 – Advertising; export agency services; wholesale 
services; television advertising of packing containers 
of plastic, step stools, not of metal, baskets, not of 
metal, clothes hanger, chairs, stools, deck chairs, 
baskets for household purposes, containers for 
household or kitchen use, buckets, fitted picnic 
baskets, including dishes, lunch boxes, portable cool 
boxes, non-electric, kitchen utensils, thermally 
insulated containers for food, dishes [for eating 
fruit], fruit presses, non-electric, for household 
purposes, funnels, trash cans, glass bowls, kitchen 
containers, cutting boards for the kitchen, trash cans, 
trays for household purposes, vegetable dishes, ice 
cube moulds, knife rests for the table, sponge 
holders, salt shakers, boxes for dispensing paper 
towels, toilet brushes, glass, unworked or semi-
worked, except building glass, glass jars [carboys], 

glass bowls, crystal [glassware], baskets for 
household purposes, trays for household purposes, 
bowls [basins], pitchers, dustbins, basins [bowls], 
fitted picnic baskets, including dishes, sprinklers, 
lunch boxes, bread baskets for household purposes, 
candle jars [holders]. 
 

39 – Packaging of goods; storage of goods; transport 
of packing containers of plastic, step stools, not of 
metal, baskets, not of metal, clothes hanger, clothes 
hanger, chairs, stools, deck chairs, baskets for 
household purposes, containers for household or 
kitchen use, buckets, fitted picnic baskets, including 
dishes, lunch boxes, portable cool boxes, non-
electric, kitchen utensils, thermally insulated 
containers for food, dishes [for eating fruit], fruit 
presses, non-electric, for household purposes, 
funnels, trash cans, glass bowls, kitchen containers, 
cutting boards for the kitchen, trash cans, trays for 
household purposes, vegetable dishes, ice cube 
moulds, knife rests for the table, sponge holders, salt 
shakers, boxes for dispensing paper towels, toilet 
brushes, glass, unworked or semi-worked, except 
building glass, glass jars [carboys], glass bowls, 
crystal [glassware], baskets for household purposes, 
trays for household purposes, bowls [basins], 
pitchers, dustbins, basins [bowls], fitted picnic 
baskets, including dishes, sprinklers, lunch boxes, 
bread baskets for household purposes, candle jars 
[holders]. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100619 A 
(800) 1436368 
(151) 2018 08 14 
(891) 2018 08 14 
(731) Nemiroff Intellectual Property  

Establishment 
Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.11.02; 26.11.09; 27.05.10; 27.05.11 
(511)  
33 – Vodka. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; demonstration of goods; design of 
advertising materials; dissemination of advertising 
matter; marketing; marketing research; office 
functions; on-line advertising on a computer 
network; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes; outdoor 
advertising; production of advertising films; 
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publicity material rental; promotion of goods and 
services through sponsorship of sports events; 
publication of publicity texts; radio advertising; 
rental of billboards [advertising boards]; rental of 
advertising space; rental of sales stands; telemarke-
ting services; television advertising. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100620 A 
(800) 1436559 
(151) 2018 06 21 
(891) 2018 06 21 
(731) Euro Games Technology Ltd 

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

(540) 

 
(591) Blue, red, brown and yellow. 
(531) 21.01.25; 26.15.01; 27.03.15;  

27.05.02; 27.05.08; 27.05.17; 27.07.01;  
29.01.15 

(511)  
9 – Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or image; computer software, 
recorded; monitors [computer hardware]. 
 

28 – Games; gaming machines operating with coins, 
banknotes and cards; gaming machines for gam-
bling. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100626 A 
(800) 1436686 
(151) 2018 11 06 
(891) 2018 11 06 
(731) Beiersdorf AG 

Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Germany 
(540)  

CRAFT STYLERS 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Non-medicated cosmetics; non-medicated prepa-
rations for the cleansing, care and embellishment of 
the hair. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100627 A 
(800) 1436716 
(151) 2018 06 26 
(891) 2018 06 26 
(731) Ormco Corporation 

1717 West Collins Ave., Orange  
CA 92867, USA 

(540)  

SPINTEK 
(591) Black, white  
(511)  
10 – Orthodontic instruments; orthodontic 
appliances. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100628 A 
(800) 1436831 
(151) 2018 08 10 
(891) 2018 08 10 
(731) BAZHOU JINKAI FOOD CO., LTD 

No. 068, Dongtaishan Industrial Zone,  
Jianchapu Town, Bazhou City, Hebei  
Province, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 28.03 
(511)  
30 – Condiments; ketchup [sauce]; chow-chow 
[condiment]; seasoning; tomato ketchup; seasoning 
for salad; meat gravies; seasoning for instant-boiled 
mutton; bechamel; condiments [spicy]. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100629 A 
(800) 1436989 
(151) 2018 10 11 
(891) 2018 10 11 
(731) Compagnie des Montres Longines,  

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

(540)  

FLASH SETTING 
(591) Black, white  
(511)  
14 – Precious metals and their alloys and goods 
made of these materials or coated therewith included 
in this class, namely figurines, trophies; jewelry, 
namely rings, earrings, cuff links, bracelets, charms, 
brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, 
jewelry caskets (cases), cases; precious stones, semi-
precious stones; timepieces and chronometric 
instruments, namely chronometers, chronographs, 
clocks, watches, 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, clock-
works, watch chains, movements for timepieces, 
watch springs, watch glasses, presentation cases for 
timepieces, cases for timepieces. 
_______________________________________ 
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(260) AM 2019 100630 A 
(800) 1437003 
(151) 2018 05 22 
(891) 2018 05 22 
(731) Guangzhou Nome Brand  

Management Co., Ltd. 
1/F, Building 1, Building 22, No.1 Xiashizhi  
Street, Liwan District, Guangzhou, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.02.01; 27.01.03; 27.05.01; 27.05.07 
(511)  
3 – Cosmetics; cotton wool for cosmetic purposes; 
UV protect emulsion for cosmetic purposes; 
detergent; body lotion; deodorants for human beings 
or for animals; soap; hair conditioners; beauty 
masks; nail varnish; toner for cosmetic purposes; 
facial cleanser; lipsticks; hand lotion; dentifrices; 
incense; air fragrancing preparations; hair lotions; 
bath lotion; essential oils; perfumes; eyes hide glue; 
laundry preparations; cleaning preparations. 
 

9 – Pocket calculators; rulers [measuring 
instruments]; cell phone straps; computer peripheral 
devices; mouse [computer peripheral]; mouse pads; 
rules [measuring instruments]; cases for 
smartphones; eyeglasses; mobile power 
(rechargeable battery); cabinets for loudspeakers; 
chargers for electric batteries; scales; headphones; 
headset; selfie sticks [hand-held monopods]; 
spectacle cases; sunglasses. 
 

18 – Travelling trunks; trimmings of leather for 
furniture; leather laces; umbrellas; walking sticks; 
leather, unworked or semi-worked; collars for 
animals; business card cases; pocket wallets; bags. 
 

20 – Split rings, not of metal, for keys; hooks, not of 
metal, for clothes rails; decorations of plastic for 
foodstuffs; cushions; furniture; bins, not of metal; 
mirrors [looking glasses]; picture frames; plaited 
straw, except matting; palm plaiting articles 
(including boxes, not including mats, cushions); 
works of art of bamboo; works of art of wood, wax, 
plaster or plastic; pillows. 
 

21 – Place mats, not of paper or textile; daily use 
glassware (including cups, plates, pots, crocks); 
drinking vessels; soap boxes; toilet paper holders; 
vases; cosmetic utensils; cleaning instruments, hand-
operated; utensils for household purposes; tableware, 
other than knives, forks and spoons; daily use 
chinaware (including basins, bowls, plates, pots, 
tablewares, crocks, jars, cans); boxes for dispensing 
paper towels; toothbrushes; toothpicks; vacuum 

bottles; ice cube molds [moulds]; containers for 
household or kitchen use; boxes of glass; works of 
art of porcelain, ceramic, earthenware or glass; 
sieves [household utensils]; combs; spice sets; 
pitchers; cups of paper or plastic; lunch boxes; bottle 
openers, electric and non-electric; candlesticks; 
waste paper baskets; brushes; eyeglass cleaning 
cloths. 
 

24 – Felt; washcloth; cord fabric; household linen; 
loose covers for furniture; tapestry [wall hangings], 
of textile; bed linen; woollen blanket; curtains of 
textile or plastic; fabric. 
 

25 – Clothing; children's clothing; hosiery; neckties; 
scarfs; neckerchiefs; wedding dresses; layettes 
[clothing]; girdles; vests; pajamas; swimsuits; rain 
boot; hats; sleep masks; underwear; underpants; 
raincoat; boots; shoes; gloves [clothing]; shower 
caps. 
 

29 – Milk products; nuts, prepared; fruits, tinned 
[canned]; jams; fruit and vegetable-based snacks; 
fruit jellies; dried meat; fruit, preserved; potato 
flakes; milk beverages, milk predominating. 
 

30 – Cookies; cereal-based snack food; honey; 
instant noodles; ice cream; coffee; tea; candy; cereal 
preparations; coffee-based beverages; cocoa-based 
beverages; condiments; tea-based beverages; sugar. 
 

32 – Fruit juice; vegetable drink; aerated water; beer; 
preparations for making beverages; non-alcoholic 
fruit extracts; non-alcoholic fruit juice beverages; 
soda water; non-alcoholic beverages; pure water 
(drink). 
 

35 – Business management assistance; marketing; 
advertising design; rental of vending machines; shop 
window dressing; advertising; on-line advertising on 
a computer network; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
organization of fashion shows for promotional 
purposes; accounting. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100749 A 
(800) 1151776 
(151) 2012 11 01 
(891) 2018 11 09 
(731) Unifi, Inc. 

7201 W. Friendly Avenue, Greensboro  
NC 27410, USA 

(540)  

REPREVE 
(591) Black, white  
(511)  
1 – Recycled polymers for use in the manufacture of 
industrial products, packaging and consumer and 
household products. 
_______________________________________ 
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(260) AM 2019 100857 A 
(800) 1392667 
(151) 2017 08 02 
(891) 2018 11 19 

(731) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha  
(also trading as Toyota Motor  
CorporatioN) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken  
471-8571 , Japan 

(540) 

 
(591) Red, black and white. 
(531) 25.05.01; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.13 
(511)  
12 – Driving motors for land vehicles; engine 
mounts for land vehicles; engines for land vehicles; 
jet engines for land vehicles; motors for land 
vehicles; propulsion mechanisms for land vehicles; 
turbines for land vehicles; axle bearings for land 
vehicles; axles for land vehicles; axle journals; axles 
for vehicles; cardan shafts for vehicles; universal 
joints for land vehicles; wheel bearings for land 
vehicles; automobile chains; connecting rods for 
land vehicles, other than parts of motors and 
engines; gear boxes for land vehicles; gearing for 
land vehicles; hydraulic circuits for vehicles; 
reduction gears for land vehicles; torque converters 
for land vehicles; transmission chains for land 
vehicles; transmission shafts for land vehicles; 
transmissions for land vehicles; power transmission 
belts for land vehicles; shock absorbers for 
automobiles; shock absorbing springs for vehicles; 
suspension shock absorbers for vehicles; torsion bars 
for vehicles; vehicle suspension springs; brake discs 
for vehicles; brake linings for vehicles; brake pads 
for automobiles; brake segments for vehicles; brake 
shoes for vehicles; brakes for vehicles; boats and 
ships, other than air cushion vehicles; structural parts 
for boats; structural parts for ships other than air 
cushion vehicles; aircraft; structural parts for 
aircraft; electrically powered motor vehicles; electric 
tricycles; buses; trucks; ambulances; racing cars; 
amphibious vehicles; snowmobiles; armored 
vehicles; fork lift trucks; camping cars; tractors; 
trailers; trolley buses; hearses; automobiles and 
structural parts therefor; structural parts for buses; 
structural parts for trucks; automobile bodies; 
automobile bonnets; automobile bumpers; automo-
bile chassis; automobile dashboards; automobile 
doors; automobile door handles; automobile hoods; 
automobile horns; automobile seats; automobile seat 
covers; automobile sunroofs; automobile tires; 
automobile wheels; spokes for automobile wheels; 
inner tubes for automobile tires; automobile wheel 
rims; rearview mirrors for automobiles; automobile 

windows; automobile windscreens; automobile 
windshields; automobile convertible tops; safety 
belts for automobile seats; safety harnesses for 
automobile racing; safety harnesses for automobile 
seats; security harness for automobile seats; steering 
wheels for automobiles; steering wheel covers for 
automobiles; air bags for automobiles, buses and 
trucks; safety belts for automobile seats; seat belt 
pre-tensioners for automobiles; brake pedals for land 
vehicles; direction signals for automobiles; leather 
upholstery for automobile seats; leather upholstery 
for automobiles; cigar lighters for automobiles; 
shaped automobile covers; mudguards for auto-
mobiles; luggage carriers for automobiles; spare 
wheel holders for automobiles; automobile roof 
racks; headlight wipers; windscreen wipers; 
windscreen wiper blades; motor vehicle brake 
control systems for applying emergency braking at 
low vehicle speeds; electronic brake control 
apparatus for automobiles; two-wheeled motor 
vehicles; bicycles; structural parts for motorcycles; 
structural parts for bicycles. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100940 A 
(800) 1438526 
(151) 2018 08 20 
(891) 2018 08 20 
(731) adp Gauselmann GmbH 

Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,  
Germany 

(540)  

Abu Simbel 
(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 
consoles; computer game programs; video games 
(software); computer games provided through a 
global computer network or supplied by means of 
multi-media electronic broadcast or through 
telecommunications or electronic transmission or via 
the internet; computer games, leisure and 
recreational software, video games and computer 
software, all being provided in the form of storage 
media; programs for operating electric and electronic 
apparatus for games, amusement and/or 
entertainment purposes; computer software for 
computer games on the internet; online games 
(software), in particular for online betting games, 
online prize games, online gambling games, online 
games of skill and online casino games; computer 
software in the form of an app for mobile devices 
and computers; calculating apparatus in coin-
operated machines and parts for the aforesaid goods; 
electric, electronic, optical or automatic apparatus, 
for identifying data carriers, identity cards and credit 
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cards, bank notes and coins; software in particular 
for casino and/or amusement arcade games, for 
gaming machines and/or slot machines each one 
with or without prize payouts; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming 
machines; operational computer games software; 
computer software for managing of games (game 
collection); collection of video game programs. 
 

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 
roulette tables, roulette wheels; coin-operated 
automatic gaming machines and gaming machines, 
in particular for gaming arcades, with or without a 
prize payout; electronic or electrotechnical gaming 
apparatus, automatic gaming machines, gaming 
machines, slot machines operated by coins, tokens, 
banknotes, tickets or by means of electronic, 
magnetic or biometric storage media, in particular 
for commercial 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 (machines), with or without 
prizes; housings adapted for gaming machines, 
gaming apparatus and automatic gaming machines, 
operated by means of coins, tokens, tickets or by 
means of electronic, magnetic or biometric storage 
media, in particular for commercial use in casinos 
and gaming arcades, with or without a prize payout; 
electronic games; electronic game 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 automatic machines; 
apparatus for games (including video games), other 
than adapted for use with external screens or 
monitors only; electropneumatic and electric slot 
machines with pulling handles (gaming machines); 
gaming tables, in particular for table football, 
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 
offices, connected 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 automatic machines, 
included in this class; automatic lottery machines. 
_______________________________________ 
 
 

(260) AM 2019 100941 A 
(800) 1438544 
(151) 2018 07 20 
(891) 2018 07 20 
(731) Public Joint Stock Company "Krasnyj  

Octyabr" 
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24,  
RU-107140 Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(591) Orange, red, pink, blue, blue, white,  

green and brown. 
(531) 02.05.03; 02.05.23; 29.01.15 
(511)  
30 – Aromatic preparations for food; flavorings, 
other than essential oils, for cakes; flavorings, other 
than essential oils, for beverages; coffee flavorings; 
food flavorings, other than essential oils; star 
aniseed; high-protein cereal bars; sponge cakes; 
pancakes; noodle-based prepared meals; buns; bread 
rolls; vanillin [vanilla substitute]; waffles; vermicelli 
[noodles]; natural sweeteners; sausage binding 
materials; binding agents for ice cream; sea water for 
cooking; seaweed [condiment]; malt biscuits; cloves 
[spice]; cake frosting [icing]; mustard; gluten 
additives for culinary purposes; yeast; thickening 
agents for cooking foodstuffs; rice-based snack food; 
cereal-based snack food; artificial coffee; vegetal 
preparations for use as coffee substitutes; dressings 
for salad; fruit jellies [confectionery]; confectionery 
for decorating Christmas trees; cakes; pastries; 
peanut confectionery; almond confectionery; pasta; 
ginger [spice]; frozen yogurt [confectionery ices]; 
cocoa; capers; caramels [candy]; curry [spice]; gruel, 
with a milk base, for food; ketchup [sauce]; quiches; 
gluten prepared as foodstuff; sweetmeats [candy]; 
liquorice [confectionery]; peppermint sweets; 
cinnamon [spice]; coffee; unroasted coffee; starch 
for food; crackers; custard; groats for human food; 
hominy grits; semolina; oatmeal; crushed barley; 
corn, milled; corn, roasted; meat pies; turmeric; 
couscous [semolina]; noodles; ice for refreshment; 
ice, natural or artificial; edible ices; rice cakes; 
mayonnaise; macaroons [pastry]; macaroni; maltose; 
hominy; marinades; marzipan; honey; royal jelly; ice 
cream; flour; bean meal; tapioca flour; potato flour; 
corn flour; wheat flour; soya flour; barley meal; 
dessert mousses [confectionery]; chocolate mousses; 
muesli; mint for confectionery; cocoa beverages 
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with milk; coffee beverages with milk; coffee-based 
beverages; tea-based beverages; chocolate beverages 
with milk; chocolate-based beverages; cocoa-based 
beverages; infusions, not medicinal; crushed oats; 
husked oats; nutmegs; stick liquorice [confe-
ctionery]; soya bean paste [condiment]; pastilles 
[confectionery]; molasses for food; pepper; allspice; 
peppers [seasonings]; pesto [sauce]; cookies; petit-
beurre biscuits; pies; pizzas; meat gravies; fondants 
[confectionery]; popcorn; powders for making ice 
cream; baking powder; mustard meal; pralines; 
condiments; meat tenderizers for household 
purposes; cereal preparations; oat-based food; 
propolis; gingerbread; spices; petits fours [cakes]; 
puddings; cake powder; fruit coulis [sauces]; ravioli; 
chewing gum; relish [condiment]; rice; wheat germ 
for human consumption; spring rolls; sago; sugar; 
aniseed; golden syrup; confectionery; zephyr 
[confectionery]; nougat; pastila [confectionery]; 
baking soda [bicarbonate of soda for cooking 
purposes]; malt for human consumption; salt for 
preserving foodstuffs; cooking salt; celery salt; 
sherbets [ices]; ham glaze; soya sauce; tomato sauce; 
sauces [condiments]; spaghetti; seasonings; 
preparations for stiffening whipped cream; rusks; 
breadcrumbs; sushi; sandwiches; tabbouleh; tacos; 
tapioca; cream of tartar for culinary purposes; tarts; 
almond paste; tortillas; garden herbs, preserved 
[seasonings]; beer vinegar; vinegar; ferments for 
pastes; halvah; bread; unleavened bread; corn flakes; 
oat flakes; chicory [coffee substitute]; tea; iced tea; 
chutneys [condiments]; cheeseburgers [sandwiches]; 
chow-chow [condiment]; saffron [seasoning]; malt 
extract for food; essences for foodstuffs, except 
etheric essences and essential oils; husked barley. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100942 A 
(800) 1438562 
(151) 2018 06 21 
(891) 2018 06 21 
(731) Euro Games Technology Ltd 

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

(540) 

 
(591) Red, yellow and black. 
(531) 27.05.02; 27.05.03; 27.05.09; 29.01.13 
(511)  
9 – Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or image; data processing 
equipment and computers. 
 

28 – Games and toys, that are not included in other 
classes. 
_______________________________________ 
 

(260) AM 2019 100943 A 
(800) 1438564 
(151) 2018 08 22 
(891) 2018 08 22 
(731) adp Gauselmann GmbH 

Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,  
Germany 

(540)  

MONKEY 7 WILD 
(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 
consoles; computer game programs; video games 
(software); computer games provided through a 
global computer network or supplied by means of 
multi-media electronic broadcast or through 
telecommunications or electronic transmission or via 
the internet; computer games, leisure and recrea-
tional software, video games and computer software, 
all being provided in the form of storage media; 
programs for operating electric and electronic 
apparatus for games, amusement and/or entertain-
ment purposes; computer software for computer 
games on the internet; online games (software), in 
particular for online betting games, online prize 
games, online gambling games, online games of skill 
and online casino games; computer software in the 
form of an app for mobile devices and computers; 
calculating apparatus in coin-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 gaming machines 
and/or slot machines each one with or without prize 
payouts; gaming software that generates or displays 
wager outcomes of gaming machines; operational 
computer games software; computer software for 
managing of games (game collection); collections of 
video game programs. 
 

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 
roulette tables, roulette wheels; coin-operated 
automatic gaming machines and gaming machines, 
in particular for gaming arcades, with or without a 
prize payout; electronic or electrotechnical gaming 
apparatus, automatic gaming machines, gaming 
machines, slot machines operated by coins, tokens, 
banknotes, tickets or by means of electronic, 
magnetic or biometric storage media, in particular 
for commercial use in casinos and amusement 
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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 (machines), with or without 
prizes; housings adapted for gaming machines, 
gaming apparatus and automatic gaming machines, 
operated by means of coins, tokens, tickets or by 
means of electronic, magnetic or biometric storage 
media, in particular for commercial use in casinos 
and gaming arcades, with or without a prize payout; 
electronic games; electronic game 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 automatic machines; 
apparatus for games (including video games), other 
than adapted for use with external screens or 
monitors only; electropneumatic and electric slot 
machines with pulling handles (gaming machines); 
gaming tables, in particular for table football, 
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 
offices, connected 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 automatic machines, 
included in this class; automatic lottery machines. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100944 A 
(800) 1438579 
(151) 2018 04 23 
(891) 2018 04 23 
(731) GIORGIO ARMANI S.P.A. 

Via Borgonuovo, 11, I-20121 MILANO,  
Italy 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 24.17.01; 24.17.25; 27.05.01; 27.05.10 
(511)  
9 – Spectacles, sunglasses, lenses and frames 
therefor, contact lenses, cases for glasses and 
spectacles, chains and cords for glasses and 
spectacles, parts and fittings for all the aforesaid 
goods; covers for portable multimedia players; 
covers for mobile phones; covers for DVDs; covers 
for CDs; covers for computer cables; covers for 
audio reproduction devices; covers for palmtops; 
covers for electronic agendas; covers for 

photographic cameras and covers for film cameras; 
cellular phones; smartphones; wireless communi-
cation devices featuring telecommunication functio-
nality to allow the transmission of text, data, audio, 
image and video files; electronic monitoring devices 
comprised of microprocessors and accelerometers, 
for identifying, storing, reporting, monitoring, 
uploading and downloading data and information for 
personal physical fitness and training purposes; 
downloadable applications and software for smart 
watches and mobile devices, for processing, 
reviewing and editing data, to enable users to control 
the presentation and information available from the 
devices; wearable sensors for personal physical 
fitness and training purposes to gather biometric data 
and also including monitors and displays sold as a 
unit; smartwatches; wearable activity trackers; 
pedometers; wearable sensors for wellness purposes 
to gather biometric data and also including monitors 
and displays sold as a unit. 
 

10 – Wearable sensors for medical purposes to 
gather biometric data and also including monitors 
and displays sold as a unit; heart rate monitoring 
apparatus. 
 

14 – Watches and clocks; chronographs and 
chronometers; earrings; rings; necklaces; bracelets; 
ornamental pins made of precious metal; shoe 
ornaments of precious metal; boxes of precious 
metal; pins; tie clips; cuff links; watch straps; watch 
bands; jewelry; timepieces comprised primarily of 
wristwatches featuring software for sending and 
receiving data or to be used to monitor personal 
fitness activity; bracelets, rings or necklaces 
featuring software for sending and receiving data or 
to be used to monitor personal fitness activity. 
 

18 – Handbags; traveling bags; briefcases; leather 
briefcases; leather credit card holders; wallets; 
leather document briefcases; leather key cases; 
purses; suit cases; cosmetic bags sold empty; sports 
bags; evening and shoulder bags for ladies; leather 
shopping bags; school bags; garment bags for travel; 
suit carriers for travel; shoe bags for travel; beach 
bags; diaper bags; backpacks; Boston bags; traveling 
trunks; duffel bags; overnight bags; carry-on bags; 
satchels; opera bags; vanity cases (not fitted); hides; 
cases and boxes made of leather; bags made of 
leather for packaging; leather straps; umbrellas; 
leather leashes; saddlery. 
 

25 – Coats; jackets; trousers; skirts; tops; raincoats; 
overcoats; belts; braces for clothing; suits; stuff 
jackets; jumpers; jeans; dresses; cloaks; parkas; 
shirts; T-shirts; sweaters; underwear; baby-dolls 
being nightwear; bathrobes; bathing costumes; 
négligée; swim suits; dressing gowns; shawls; 
neckerchiefs; scarves; ties; neckties; sweat shirts; 
under shirts; polo shirts; body suits; shorts; 
combinations [clothing]; wedding dresses; stockings; 
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socks; shoes; slippers; overshoes; galoshes; wooden 
clog; soles for footwear; footwear upper; boots; ski 
boots; snow boots; half boots; esparto shoes or 
sandals; sandals; bath sandals; gloves; mittens; hats 
and caps; visors (headwear). 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100952 A 
(800) 1438669 
(151) 2018 09 10 
(891) 2018 09 10 
(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 03.01.02; 24.17.25; 25.01.01; 26.04.05;  

26.04.12; 26.04.15; 26.04.18; 26.04.24;  
26.11.03; 26.11.12; 26.15.01; 27.05.10;  
27.05.24 

(511)  
34 – Tobacco, raw or manufactured; tobacco 
products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll-your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); electronic 
cigarettes; tobacco products for the purpose of being 
heated; electronic devices and their parts for the 
purpose of heating cigarettes or tobacco in order to 
release nicotine-containing aerosol for inhalation; 
liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; smokers' articles, cigarette paper, 
cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for 
rolling cigarettes, lighters, matches. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100953 A 
(800) 1438670 
(151) 2018 09 04 
(891) 2018 09 04 
(731) Chunguang Hardware CO., LTD 

Intersection of Fengzhai Village, Wanquan 
Town, Pingyang County, Wenzhou City, 
Zhejiang Province, China; 
Jiangxi Chunguang Hardware CO., LTD 
Wuhu Economical Development Zone, 
Yujiang County Industrial Park, Jiangxi 
Province, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 03.07.19; 27.05.01; 27.05.08 
(511)  
6 – Door handles of metal; locks of metal, other than 
electric; ironmongery; chains of metal; building 
materials of metal; fittings of metal for furniture; 
buckles of common metal [hardware]. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100954 A 
(800) 1438678 
(151) 2018 09 12 
(891) 2018 09 12 
(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 03.01.02; 05.03.13; 05.03.14; 24.17.25;  

26.04.05; 26.04.12; 26.04.18; 26.11.03;  
26.11.12; 27.05.10 

(511)  
34 – Tobacco, raw or manufactured; tobacco 
products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll-your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); electronic 
cigarettes; tobacco products for the purpose of being 
heated; electronic devices and their parts for the 
purpose of heating cigarettes or tobacco in order to 
release nicotine-containing aerosol for inhalation; 
liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; smokers' articles, cigarette paper, 
cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for 
rolling cigarettes, lighters, matches. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 100955 A 
(800) 1438687 
(151) 2018 09 21 
(891) 2018 09 21 
(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Switzerland 
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(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.13; 27.05.19 
(511)  
34 – Tobacco, raw or manufactured; tobacco 
products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll-your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); electronic 
cigarettes; tobacco products for the purpose of being 
heated; electronic devices and their parts for the 
purpose of heating cigarettes or tobacco in order to 
release nicotine-containing aerosol for inhalation; 
liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; smokers' articles, cigarette paper, 
cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, ciga-
rette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for 
rolling cigarettes, lighters, matches. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 101030 A 
(800) 1441150 
(151) 2018 07 30 
(891) 2018 07 30 
(731) PROMONOVO Spółka  z.o.o. 

ul. Żabikowska 7/9, PL-62-052 Komorniki,  
Poland 

(540) 

 
(591) White and red. 
(531) 27.05.24; 29.01.12 
(511)  
1 – Materials for constructing and repairing yachts 
and boats, namely, epoxy glues, polyester glues, and 
glazier's putties; industrial resin glues for parquet 
floors; materials for stonework, namely, glues for 
industrial purposes, glaziers' putty, and epoxy glue 
for general bonding and repair purposes; acrylic and 
epoxy fillers for yacht and boat bodies; vehicle body 
putty. 
 

2 – Undercoating for surfaces to be painted, coatings 
for metal finishing, that contain thermal polyester 
resins that can be applied through a knifing 
application or a spray gun; clear coatings in the 
nature of paint and color lacquers; paint thinners; 
varnishes for parquet floors; acrylic clear coating 
protectant for vehicles; vehicle lacquers and lacquer 
samples provided in template boxes by color; water-
soluble vehicle lacquers. 
 

19 – Synthetic polyurethane, epoxy and acrylic 
resins for constructing self-leveling floors. 
_______________________________________ 

(260) AM 2019 101032 A 
(800) 1441200 
(151) 2018 08 15 
(891) 2018 08 15 
(731) HELL ENERGY Magyarország Kft. 

Károly krt. 1. 1. em. 2., H-1075 Budapest,  
Hungary 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 04.01.05; 26.01.03; 26.01.15; 26.01.16;  

26.01.24 
(511)  
32 – Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; energy drinks. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 101033 A 
(800) 1441208 
(151) 2018 06 14 
(891) 2018 06 14 
(731) Oriflame Cosmetics AG 

c/o Oriflame Global Management AG, 
 Bleicheplatz 3, CH-8200 Schaffhausen,  
Switzerland 

(540)  
ORIFLAME LUMINESCENCE 

(591) Black, white  
(511)  
3 – Non-medicated conditioning and care 
preparations for application to the hair, scalp skin 
and nails; shampoos; hair conditioner; soaps; 
perfumes; perfumery; eau de cologne; toilet waters; 
essential and herbal oils; cosmetics; make-up; make-
up preparations; lipsticks; nail varnishes; nail 
varnish removers; eyeliner; mascara; non-medicated 
toilet preparations; hair lotions; hair sprays and hair 
gels; preparations for use in the bath or shower; bath 
and shower oils, gels, creams and foams; face and 
body masks; face and body scrubs; facial washes; 
skin cleansers and hydrators; skin toners; skin 
moisturizers; blemish creams and blemish gels; 
deodorants; antiperspirants; preparations for use 
before shaving and after shaving; shaving soaps; 
shaving creams; shaving gels; after-shave 
preparations; pre-shave preparations; talcum 
powders; toiletries; dentifrices; toothpastes; foot care 
preparations (non-medicated). 
_______________________________________ 
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(260) AM 2019 101044 A 
(800) 1441372 
(151) 2018 11 09 
(891) 2018 11 09 
(731) TSN Brands LTD 

35 Barrack Road, Third Floor, Belize City,  
Belize, Belize 

(540)  

Energy to GO 
(591) Black, white  
(511)  
32 – Aperitifs, non-alcoholic; lithia water; seltzer 
water; soda water; waters [beverages]; aerated water; 
mineral water [beverages]; table waters; kvass [non-
alcoholic beverage]; cocktails, non-alcoholic; 
lemonades; non-alcoholic beverages; isotonic 
beverages; non-alcoholic honey-based beverages; 
aloe vera drinks, non-alcoholic; whey beverages; 
non-alcoholic fruit juice beverages; fruit nectars, 
non-alcoholic; orgeat; powders for effervescing 
beverages; smoothies; tomato juice [beverage]; 
cider, non-alcoholic; vegetable juices [beverages]; 
fruit juices; preparations for making aerated water; 
preparations for making liqueurs; preparations for 
making beverages; pastilles for effervescing 
beverages; sherbets [beverages]; non-alcoholic fruit 
extracts; essences for making beverages. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 101047 A 
(800) 1441422 
(151) 2018 06 21 
(891) 2018 06 21 
(731) Euro Games Technology Ltd 

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

(540) 

 
(591) Black, green yellow and brown. 
(531) 03.01.04; 03.01.06; 27.05.03; 27.05.08;  

27.05.17; 29.01.14 
(511)  
9 – Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or image; computer software. 
 

28 – Games; coin-operated slot machines; gaming 
machines adapted for use with an external screen or 
monitor. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 101051 A 
(800) 1441610 
(151) 2018 06 14 
(891) 2018 06 14 
(731) Oriflame Cosmetics AG 

c/o Oriflame Global Management AG,  

Bleicheplatz 3, CH-8200 Schaffhausen,  
Switzerland 

(540)  
ORIFLAME MISS GIORDANI 

(591) Black, white  
(511)  
3 – Non-medicated conditioning and care prepa-
rations for application to the hair, scalp skin and 
nails; shampoos; hair conditioner; soaps; perfumes; 
perfumery; eau de cologne; toilet waters; essential 
and herbal oils; cosmetics; make-up; make-up 
preparations; lipsticks; nail varnishes; nail varnish 
removers; eyeliner; mascara; non-medicated toilet 
preparations; hair lotions; hair sprays and hair gels; 
preparations for use in the bath or shower; bath and 
shower oils, gels, creams and foams; face and body 
masks; face and body scrubs; facial washes; skin 
cleansers and hydrators; skin toners; skin 
moisturizers; blemish creams and blemish gels; 
deodorants; antiperspirants; preparations for use 
before shaving and after shaving; shaving soaps; 
shaving creams; shaving gels; after-shave prepa-
rations; pre-shave preparations; talcum powders; 
toiletries; dentifrices; toothpastes; foot care 
preparations (non-medicated). 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 101054 A 
(800) 1441666 
(151) 2018 07 30 
(891) 2018 07 30 
(731) Kabushikikaisha Soft 99 Corporation  

(Soft 99 Corporation) 
6-5, Tanimachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka- 
shi, Osaka 540-0012, Japan 

(540) 

 
(591) Red and black. 
(531) 24.07.01; 24.07.23; 26.11.02; 26.11.06;  

27.05.01; 27.05.19; 27.07.01; 29.01.12 
(511)  
35 – Advertising; advertising and publicity services; 
providing information concerning commercial sales; 
presentation of companies and their goods and 
services on the Internet; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; import-
export agency services; retail or wholesale services 
for chemical agents for automobiles; retail or 
wholesale services for coating agents [chemicals] for 
automobile bodies; retail or wholesale services for 
coating agents [chemicals] for automobile 
windshields; retail or wholesale services for paints; 
retail or wholesale services for polishing 
preparations; retail or wholesale services for car 
waxes; retail or wholesale services for soaps; retail 
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or wholesale services for car shampoos; retail or 
wholesale services for cleaning preparations for 
automobile and household purposes; retail or 
wholesale services for grinding preparations; retail 
or wholesale services for air fragrancing prepa-
rations; retail or wholesale services for air freshe-
ning preparations for automobile and household 
purposes; retail or wholesale services for windshield 
wipers for automobiles; retail or wholesale services 
for polishing cloths; retail or wholesale services for 
cleaning sponges; retail or wholesale services for 
cleaning cloths. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 101055 A 
(800) 1441677 
(151) 2018 11 12 
(891) 2018 11 12 
(731) Hebei Xingbai Biotechnology, CO., LTD 

Nanbaishe Town, Zhao County 051530,  
Hebei Province, 250014, China 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 26.01.03; 26.01.22 
(511)  
5 – Fungicides used for agriculture; medicines for 
human purposes; pesticides; parasiticides; 
insecticides; acaricides; chemical preparations for 
veterinary purposes; biological preparations for 
veterinary purposes; preparations for destroying 
noxious animals; pharmaceutical preparations. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 101056 A 
(800) 703997 
(151) 1998 12 02 
(891) 2018 12 06 
(731) N.D.R. di Nota MARCO & C. S.N.C. 

Via Circonvallazione 16/a, BRICHERASIO  
(TO), Italy 

(540) 

 

(591) Green and yellow. 
(531) 26.04.01; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24;  

29.01.12 
(511)  
7 – Filters for motors and engines. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 101057 A 
(800) 824808 
(151) 2004 05 13 
(891) 2018 12 06 
(731) Anheuser-Busch InBev S.A. 

Grand-Place 1, B-1000 Brussels, Belgium 
(540)  

TALLER 
(591) Black, white  
(511)  
32 – Beers. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 101059 A 
(800) 907298A 
(151) 2006 09 15 
(891) 2018 10 26 
(731) ZV Belgium 

Avenue Louise 92, B-1050 Bruxelles,  
Belgium 

(540)  

ZADIG & VOLTAIRE 
(591) Black, white  
(511)  
18 – Trunks and suitcases; umbrellas, school bags, 
card cases (wallets), key cases (leatherware), 
unfitted vanity cases, briefcases, college satchels, 
suitcases, wallets, purses not of precious metal, 
rucksacks, handbags, shopping bags, roller bags, 
beach bags, travelling bags, garment bags (for 
travel), travelling sets (leatherware), travelling 
trunks. 
 

25 – Clothing, footwear, headgear. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 101061 A 
(800) 1321669 
(151) 2016 10 27 
(891) 2018 11 29 
(731) Heineken Brouwerijen B.V. 

Tweede Weteringplantsoen 21, NL-1017  
ZD Amsterdam, Netherlands 

(540) 
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(591) Green, red and white. 
(531) 01.01.02; 01.01.10; 26.04.02; 26.04.18;  

26.04.24; 27.05.07; 27.05.08; 27.05.24;  
27.07.11; 29.01.13 

(511)  
32 – Beers. 
_______________________________________ 
 
(260) AM 2019 101062 A 
(800) 1345570 
(151) 2016 10 11 
(891) 2018 12 10 
(731) J. van Walraven Holding B.V. 

Industrieweg 5, NL-3641 RK MIJDRECHT,  
Netherlands 

(540) 

 
(591) Green and yellow. 
(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24;  

29.01.12 
(511)  
6 – Metal building materials; transportable buildings 
of metal; shaped metal sections; materials of metal 
for railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; fixing brackets 
of metal and metal in combination with plastic; 
metal threaded fasteners with or without plastic, pipe 
connectors of metal with or without plastic; pipe 
brackets of metal with or without plastic; marking 
plates and signs of metal, whether or not coated with 
plastic; fire retardant metal sleeves for sealing pipes 
and conduits; parts of metal for fitting sanitary 
objects and installations of metal or metal alloy, 
namely pipe fittings [junctions] of metal, for fittings 
of sanitary installations; rails, sets of rails and 
connecting pieces for rails of metal; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; pipe connectors 
of metal with or without plastic; pipe brackets of 
metal with or without plastic. 
 

19 – Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; non-metallic transportable 
building; rails, compositions of rails and connectors 
for rails not of metal, all aforesaid goods not 
included in other classes. 
 

20 – Fixing brackets of plastic and plastic in 
combination with metal; non-metal threaded and non 
threaded fasteners with or without metal; marking 
plates and signs of plastic, whether or not coated 
with metal; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; rails, sets of rails and connecting pieces for 
rails not of metal, all aforesaid goods not included in 
other classes; parts, not of metal, for fitting sanitary 
objects and installations of metal or metal alloy, 
namely bathroom fittings in the nature of furniture. 
_______________________________________ 

(260) AM 2019 101063 A 
(800) 1423081 
(151) 2018 07 11 
(891) 2018 11 13 
(731) Noksibcho Cosmetic Co., Ltd 

302, Namdong-daero, Namdong-gu,  
Incheon, Republic of Korea 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
3 – Dentifrices; cosmetics. 
_______________________________________ 
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(260) AM 2019 94816 A 
(800) 1370463 
(151) 2017 06 28 
(181) 2027 06 28 
(891) 2017 06 28 
(511) 09, 38 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 95397 A 
(800) 1246702 
(151) 2014 12 10 
(181) 2024 12 10 
(891) 2017 10 24 
(511) 42 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 97654 A 
(800) 1401201 
(151) 2018 01 12 
(181) 2028 01 12 
(891) 2018 01 12 
(511) 05, 10 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 97659 A 
(800) 1401309 
(151) 2017 11 03 
(181) 2027 11 03 
(891) 2017 11 03 
(511) 06, 07, 40, 42 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 97856 A 
(800) 1403638 
(151) 2018 03 13 
(181) 2028 03 13 
(891) 2018 03 13 
(511) 28, 30 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 97862 A 
(800) 1403719 
(151) 2018 04 03 
(181) 2028 04 03 
(891) 2018 04 03 
(511) 02, 16, 42 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98051 A 
(800) 1406011 
(151) 2018 01 15 
(181) 2028 01 15 

 
 
 
 
 
 
 
(891) 2018 01 15 
(511) 29, 30 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98070 A 
(800) 1183097 
(151) 2013 10 30 
(181) 2023 10 30 
(891) 2018 05 23 
(511) 05, 29, 30, 32 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98091 A 
(800) 1406688 
(151) 2018 02 21 
(181) 2028 02 21 
(891) 2018 02 21 
(511) 16, 28, 32 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98099 A 
(800) 1406802 
(151) 2018 02 12 
(181) 2028 02 12 
(891) 2018 02 12 
(511) 29, 30 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98102 A 
(800) 1406863 
(151) 2018 03 05 
(181) 2028 03 05 
(891) 2018 03 05 
(511) 32 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98104 A 
(800) 1406887 
(151) 2017 12 05 
(181) 2027 12 05 
(891) 2017 12 05 
(511) 30 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98105 A 
(800) 1406893 
(151) 2017 12 21 
(181) 2027 12 21 
(891) 2017 12 21 
(511) 35, 41 
_____________________________________ 
 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  
romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi 
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(260) AM 2019 98107 A 
(800) 1406902 
(151) 2018 01 17 
(181) 2028 01 17 
(891) 2018 01 17 
(511) 34 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98108 A 
(800) 1406978 
(151) 2017 12 11 
(181) 2027 12 11 
(891) 2017 12 11 
(511) 05, 35 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98261 A 
(800) 1407918 
(151) 2018 01 24 
(181) 2028 01 24 
(891) 2018 01 24 
(511) 09 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98262 A 
(800) 1407981 
(151) 2018 02 06 
(181) 2028 02 06 
(891) 2018 02 06 
(511) 36 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98264 A 
(800) 1407999 
(151) 2018 03 06 
(181) 2028 03 06 
(891) 2018 03 06 
(511) 29, 32 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98265 A 
(800) 1408031 
(151) 2018 04 10 
(181) 2028 04 10 
(891) 2018 04 10 
(511) 14 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98266 A 
(800) 1408036 
(151) 2018 04 10 
(181) 2028 04 10 
(891) 2018 04 10 
(511) 14 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98267 A 
(800) 1408037 
(151) 2018 05 08 

(181) 2028 05 08 
(891) 2018 05 08 
(511) 09, 10 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98268 A 
(800) 1408044 
(151) 2018 05 08 
(181) 2028 05 08 
(891) 2018 05 08 
(511) 09, 10 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98269 A 
(800) 1408101 
(151) 2018 02 27 
(181) 2028 02 27 
(891) 2018 02 27 
(511) 30, 35, 41, 43 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98270 A 
(800) 1408108 
(151) 2017 12 13 
(181) 2027 12 13 
(891) 2017 12 13 
(511) 12 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98274 A 
(800) 1408310 
(151) 2018 04 20 
(181) 2028 04 20 
(891) 2018 04 20 
(511) 29, 30, 31 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98321 A 
(800) 1409237 
(151) 2018 02 05 
(181) 2028 02 05 
(891) 2018 02 05 
(511) 05 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98324 A 
(800) 1409433 
(151) 2018 01 04 
(181) 2028 01 04 
(891) 2018 01 04 
(511) 08, 09, 16, 18 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98328 A 
(800) 1409543 
(151) 2018 06 04 
(181) 2028 06 04 
(891) 2018 06 04 
(511) 29, 31 
_____________________________________ 
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(260) AM 2019 98329 A 
(800) 1409640 
(151) 2018 05 25 
(181) 2028 05 25 
(891) 2018 05 25 
(511) 33 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98330 A 
(800) 1409665 
(151) 2018 04 18 
(181) 2028 04 18 
(891) 2018 04 18 
(511) 34 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98362 A 
(800) 1176323 
(151) 2012 10 22 
(181) 2022 10 22 
(891) 2018 06 01 
(511) 06, 07, 08, 12, 35, 37 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98364 A 
(800) 1204815 
(151) 2014 02 19 
(181) 2024 02 19 
(891) 2018 06 01 
(511) 09, 11, 35, 37, 42 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98457 A 
(800) 1410237 
(151) 2018 03 30 
(181) 2028 03 30 
(891) 2018 03 30 
(511) 03 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98458 A 
(800) 1410258 
(151) 2018 04 18 
(181) 2028 04 18 
(891) 2018 04 18 
(511) 05 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98459 A 
(800) 1410284 
(151) 2018 02 06 
(181) 2028 02 06 
(891) 2018 02 06 
(511) 09, 28 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98468 A 
(800) 1410616 
(151) 2018 02 06 

(181) 2028 02 06 
(891) 2018 02 06 
(511) 03 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98469 A 
(800) 1410649 
(151) 2018 04 05 
(181) 2028 04 05 
(891) 2018 04 05 
(511) 18, 25 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98470 A 
(800) 1410664 
(151) 2018 01 26 
(181) 2028 01 26 
(891) 2018 01 26 
(511) 29, 35, 43 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98471 A 
(800) 1410667 
(151) 2018 03 27 
(181) 2028 03 27 
(891) 2018 03 27 
(511) 13 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98480 A 
(800) 1410932 
(151) 2018 04 24 
(181) 2028 04 24 
(891) 2018 04 24 
(511) 33 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98481 A 
(800) 1410985 
(151) 2017 11 30 
(181) 2027 11 30 
(891) 2017 11 30 
(511) 29, 30, 32 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98486 A 
(800) 1411110 
(151) 2018 05 07 
(181) 2028 05 07 
(891) 2018 05 07 
(511) 30 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98489 A 
(800) 1411291 
(151) 2018 01 20 
(181) 2028 01 20 
(891) 2018 01 20 
(511) 30 
_____________________________________ 
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(260) AM 2019 98494 A 
(800) 904160 
(151) 2006 02 15 
(181) 2026 02 15 
(891) 2018 06 14 
(511) 09, 35, 42 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98499 A 
(800) 1411455 
(151) 2018 03 23 
(181) 2028 03 23 
(891) 2018 03 23 
(511) 05, 35 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98500 A 
(800) 1411459 
(151) 2018 02 06 
(181) 2028 02 06 
(891) 2018 02 06 
(511) 09, 28 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98512 A 
(800) 1411792 
(151) 2018 03 15 
(181) 2028 03 15 
(891) 2018 03 15 
(511) 29 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98513 A 
(800) 1411795 
(151) 2018 03 31 
(181) 2028 03 31 
(891) 2018 03 31 
(511) 09 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98524 A 
(800) 1412368 
(151) 2018 02 22 
(181) 2028 02 22 
(891) 2018 02 22 
(511) 01, 03, 04 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98591 A 
(800) 1412843 
(151) 2018 06 19 
(181) 2028 06 19 
(891) 2018 06 19 
(511) 30 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98594 A 
(800) 1412877 
(151) 2016 08 01 

(181) 2026 08 01 
(891) 2016 08 01 
(511) 07, 09, 10, 11, 12, 20, 28, 37, 42, 45 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98597 A 
(800) 1412953 
(151) 2018 03 23 
(181) 2028 03 23 
(891) 2018 03 23 
(511) 03, 04, 09 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98598 A 
(800) 1412965 
(151) 2017 12 11 
(181) 2027 12 11 
(891) 2017 12 11 
(511) 11 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98603 A 
(800) 1413052 
(151) 2018 04 11 
(181) 2028 04 11 
(891) 2018 04 11 
(511) 03, 05 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98614 A 
(800) 1413284 
(151) 2018 04 30 
(181) 2028 04 30 
(891) 2018 04 30 
(511) 21 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98615 A 
(800) 1413321 
(151) 2017 11 30 
(181) 2027 11 30 
(891) 2017 11 30 
(511) 07 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98616 A 
(800) 1413341 
(151) 2017 12 28 
(181) 2027 12 28 
(891) 2017 12 28 
(511) 16, 41, 42 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98617 A 
(800) 1413349 
(151) 2017 12 11 
(181) 2027 12 11 
(891) 2017 12 11 
(511) 11 
_____________________________________ 
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(260) AM 2019 98618 A 
(800) 1413403 
(151) 2017 12 12 
(181) 2027 12 12 
(891) 2017 12 12 
(511) 09, 16, 24, 25, 35, 38, 41, 45 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98619 A 
(800) 1413413 
(151) 2018 03 19 
(181) 2028 03 19 
(891) 2018 03 19 
(511) 01, 08, 17, 19, 37, 41, 42 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98620 A 
(800) 1413416 
(151) 2018 03 07 
(181) 2028 03 07 
(891) 2018 03 07 
(511) 09, 11, 35, 41 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98621 A 
(800) 1413421 
(151) 2018 02 13 
(181) 2028 02 13 
(891) 2018 02 13 
(511) 29, 30, 32 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98635 A 
(800) 1413798 
(151) 2018 03 02 
(181) 2028 03 02 
(891) 2018 03 02 
(511) 33 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98636 A 
(800) 1413799 
(151) 2017 08 02 
(181) 2027 08 02 
(891) 2017 08 02 
(511) 09, 16, 35, 36, 38, 40, 42, 45 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98637 A 
(800) 1413802 
(151) 2018 05 15 
(181) 2028 05 15 
(891) 2018 05 15 
(511) 09 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98644 A 
(800) 1414039 
(151) 2017 10 26 

(181) 2027 10 26 
(891) 2017 10 26 
(511) 04 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98646 A 
(800) 1414115 
(151) 2017 12 19 
(181) 2027 12 19 
(891) 2017 12 19 
(511) 09 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98652 A 
(800) 1333401 
(151) 2016 10 21 
(181) 2026 10 21 
(891) 2018 07 02 
(511) 03, 21 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98654 A 
(800) 1391791 
(151) 2017 11 23 
(181) 2027 11 23 
(891) 2018 07 02 
(511) 11, 21 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98655 A 
(800) 1395744 
(151) 2017 07 19 
(181) 2027 07 19 
(891) 2018 07 03 
(511) 35, 39 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98657 A 
(800) 1401313 
(151) 2017 10 16 
(181) 2027 10 16 
(891) 2018 07 02 
(511) 06, 07, 08, 09, 11, 21 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98699 A 
(800) 1414197 
(151) 2018 03 13 
(181) 2028 03 13 
(891) 2018 03 13 
(511) 19 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98709 A 
(800) 1414448 
(151) 2018 04 06 
(181) 2028 04 06 
(891) 2018 04 06 
(511) 36 
_____________________________________ 
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(260) AM 2019 98710 A 
(800) 1414471 
(151) 2018 04 13 
(181) 2028 04 13 
(891) 2018 04 13 
(511) 18, 25, 28 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98712 A 
(800) 1414525 
(151) 2018 04 10 
(181) 2028 04 10 
(891) 2018 04 10 
(511) 34 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98713 A 
(800) 1414528 
(151) 2018 04 25 
(181) 2028 04 25 
(891) 2018 04 25 
(511) 16 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98714 A 
(800) 1414545 
(151) 2018 06 06 
(181) 2028 06 06 
(891) 2018 06 06 
(511) 01, 17, 19 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98737 A 
(800) 1415056 
(151) 2018 06 19 
(181) 2028 06 19 
(891) 2018 06 19 
(511) 05 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98739 A 
(800) 1415142 
(151) 2018 03 16 
(181) 2028 03 16 
(891) 2018 03 16 
(511) 06, 19, 37, 42 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98745 A 
(800) 1415196 
(151) 2018 01 29 
(181) 2028 01 29 
(891) 2018 01 29 
(511) 01, 05, 44 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98746 A 
(800) 1415217 
(151) 2018 01 29 

(181) 2028 01 29 
(891) 2018 01 29 
(511) 01, 05, 44 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98747 A 
(800) 1415232 
(151) 2017 12 12 
(181) 2027 12 12 
(891) 2017 12 12 
(511) 01, 02, 17, 19 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98748 A 
(800) 1298694 
(151) 2016 02 25 
(181) 2026 02 25 
(891) 2018 07 05 
(511) 03, 09, 14, 18, 25 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98749 A 
(800) 1329835 
(151) 2016 03 23 
(181) 2026 03 23 
(891) 2018 03 28 
(511) 30 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98751 A 
(800) 1338734 
(151) 2016 08 29 
(181) 2026 08 29 
(891) 2018 07 04 
(511) 05 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98806 A 
(800) 1415355 
(151) 2018 04 02 
(181) 2028 04 02 
(891) 2018 04 02 
(511) 30, 35, 43 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98807 A 
(800) 1415359 
(151) 2018 04 28 
(181) 2028 04 28 
(891) 2018 04 28 
(511) 33 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98808 A 
(800) 1415367 
(151) 2017 12 28 
(181) 2027 12 28 
(891) 2017 12 28 
(511) 05, 10, 35, 42, 44 
_____________________________________ 
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(260) AM 2019 98813 A 
(800) 1415441 
(151) 2017 12 05 
(181) 2027 12 05 
(891) 2017 12 05 
(511) 35, 41 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98815 A 
(800) 1415446 
(151) 2018 06 07 
(181) 2028 06 07 
(891) 2018 06 07 
(511) 06 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98817 A 
(800) 1415473 
(151) 2018 05 25 
(181) 2028 05 25 
(891) 2018 05 25 
(511) 05 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98819 A 
(800) 1415506 
(151) 2017 12 22 
(181) 2027 12 22 
(891) 2017 12 22 
(511) 01 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98821 A 
(800) 1415561 
(151) 2018 05 21 
(181) 2028 05 21 
(891) 2018 05 21 
(511) 43 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98822 A 
(800) 1415602 
(151) 2018 04 25 
(181) 2028 04 25 
(891) 2018 04 25 
(511) 05 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98824 A 
(800) 1415627 
(151) 2017 12 12 
(181) 2027 12 12 
(891) 2017 12 12 
(511) 30 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98825 A 
(800) 1415664 
(151) 2018 04 20 

(181) 2028 04 20 
(891) 2018 04 20 
(511) 09, 35, 38, 41, 45 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98827 A 
(800) 1415675 
(151) 2018 03 30 
(181) 2028 03 30 
(891) 2018 03 30 
(511) 05 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98828 A 
(800) 1415681 
(151) 2018 05 08 
(181) 2028 05 08 
(891) 2018 05 08 
(511) 16, 40 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98829 A 
(800) 1415691 
(151) 2018 05 08 
(181) 2028 05 08 
(891) 2018 05 08 
(511) 09 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98830 A 
(800) 1415707 
(151) 2018 07 03 
(181) 2028 07 03 
(891) 2018 07 03 
(511) 33 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98831 A 
(800) 1415727 
(151) 2018 03 21 
(181) 2028 03 21 
(891) 2018 03 21 
(511) 11 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98832 A 
(800) 1415801 
(151) 2018 06 22 
(181) 2028 06 22 
(891) 2018 06 22 
(511) 03 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98833 A 
(800) 1415825 
(151) 2018 02 27 
(181) 2028 02 27 
(891) 2018 02 27 
(511) 29, 30 
_____________________________________ 
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(260) AM 2019 98847 A 
(800) 1416024 
(151) 2018 05 15 
(181) 2028 05 15 
(891) 2018 05 15 
(511) 30 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98848 A 
(800) 1416029 
(151) 2018 03 09 
(181) 2028 03 09 
(891) 2018 03 09 
(511) 05 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98849 A 
(800) 1416030 
(151) 2018 04 26 
(181) 2028 04 26 
(891) 2018 04 26 
(511) 03 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98850 A 
(800) 1416062 
(151) 2018 05 07 
(181) 2028 05 07 
(891) 2018 05 07 
(511) 32 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98852 A 
(800) 1416073 
(151) 2018 05 07 
(181) 2028 05 07 
(891) 2018 05 07 
(511) 32 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98887 A 
(800) 1410498 
(151) 2018 03 29 
(181) 2028 03 29 
(891) 2018 06 26 
(511) 09 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98915 A 
(800) 1416461 
(151) 2018 05 11 
(181) 2028 05 11 
(891) 2018 05 11 
(511) 32 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98917 A 
(800) 1416513 
(151) 2018 04 26 

(181) 2028 04 26 
(891) 2018 04 26 
(511) 30 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98918 A 
(800) 1416535 
(151) 2018 05 07 
(181) 2028 05 07 
(891) 2018 05 07 
(511) 32 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 98919 A 
(800) 1416555 
(151) 2018 06 18 
(181) 2028 06 18 
(891) 2018 06 18 
(511) 30 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99042 A 
(800) 1155492 
(151) 2013 03 20 
(181) 2023 03 20 
(891) 2018 06 22 
(511) 25 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99043 A 
(800) 1261047 
(151) 2015 03 19 
(181) 2025 03 19 
(891) 2018 03 21 
(511) 05 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99044 A 
(800) 1318187 
(151) 2016 02 18 
(181) 2026 02 18 
(891) 2018 07 03 
(511) 25, 35 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99046 A 
(800) 1360006 
(151) 2017 02 17 
(181) 2027 02 17 
(891) 2018 07 31 
(511) 04, 09, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 

38, 39, 41 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99047 A 
(800) 1360007 
(151) 2017 02 17 
(181) 2027 02 17 
(891) 2018 07 31 
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(511) 04, 09, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 32, 33, 35, 36,  
38, 39, 41 

_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99049 A 
(800) 1393023 
(151) 2018 01 23 
(181) 2028 01 23 
(891) 2018 08 01 
(511) 29, 31 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99086 A 
(800) 1418580 
(151) 2018 06 05 
(181) 2028 06 05 
(891) 2018 06 05 
(511) 16, 28, 35, 37, 39, 41, 42 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99087 A 
(800) 1418593 
(151) 2018 06 07 
(181) 2028 06 07 
(891) 2018 06 07 
(511) 02 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99099 A 
(800) 1419028 
(151) 2018 01 26 
(181) 2028 01 26 
(891) 2018 01 26 
(511) 29, 30 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99100 A 
(800) 1419046 
(151) 2017 12 07 
(181) 2027 12 07 
(891) 2017 12 07 
(511) 09 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99101 A 
(800) 1419109 
(151) 2018 01 31 
(181) 2028 01 31 
(891) 2018 01 31 
(511) 30, 35, 43 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99103 A 
(800) 1419176 
(151) 2018 05 28 
(181) 2028 05 28 
(891) 2018 05 28 
(511) 01, 07, 12, 17, 19, 27 
_____________________________________ 

(260) AM 2019 99104 A 
(800) 1419180 
(151) 2018 06 07 
(181) 2028 06 07 
(891) 2018 06 07 
(511) 05 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99106 A 
(800) 1419244 
(151) 2018 07 12 
(181) 2028 07 12 
(891) 2018 07 12 
(511) 09 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99119 A 
(800) 1419656 
(151) 2018 06 29 
(181) 2028 06 29 
(891) 2018 06 29 
(511) 03, 08, 44 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99120 A 
(800) 1419692 
(151) 2018 01 25 
(181) 2028 01 25 
(891) 2018 01 25 
(511) 09, 28 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99121 A 
(800) 1419693 
(151) 2018 01 25 
(181) 2028 01 25 
(891) 2018 01 25 
(511) 09, 28 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99126 A 
(800) 1419892 
(151) 2018 07 13 
(181) 2028 07 13 
(891) 2018 07 13 
(511) 05 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99127 A 
(800) 1419947 
(151) 2018 05 05 
(181) 2028 05 05 
(891) 2018 05 05 
(511) 30 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99216 A 
(800) 1420435 
(151) 2018 07 18 
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(181) 2028 07 18 
(891) 2018 07 18 
(511) 42 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99218 A 
(800) 1420453 
(151) 2018 06 26 
(181) 2028 06 26 
(891) 2018 06 26 
(511) 41 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99220 A 
(800) 1420503 
(151) 2018 07 18 
(181) 2028 07 18 
(891) 2018 07 18 
(511) 05 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99236 A 
(800) 1420756 
(151) 2018 07 24 
(181) 2028 07 24 
(891) 2018 07 24 
(511) 09 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99237 A 
(800) 1420831 
(151) 2018 01 22 
(181) 2028 01 22 
(891) 2018 01 22 
(511) 07, 11, 17, 19 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99238 A 
(800) 1420847 
(151) 2018 04 25 
(181) 2028 04 25 
(891) 2018 04 25 
(511) 01, 02, 04 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99239 A 
(800) 1420876 
(151) 2018 03 07 
(181) 2028 03 07 
(891) 2018 03 07 
(511) 03 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99255 A 
(800) 1421242 
(151) 2018 05 24 
(181) 2028 05 24 
(891) 2018 05 24 
(511) 09 
_____________________________________ 

(260) AM 2019 99258 A 
(800) 1421322 
(151) 2018 07 12 
(181) 2028 07 12 
(891) 2018 07 12 
(511) 36 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99259 A 
(800) 1421331 
(151) 2018 03 07 
(181) 2028 03 07 
(891) 2018 03 07 
(511) 03 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99425 A 
(800) 1406981 
(151) 2018 03 22 
(181) 2028 03 22 
(891) 2018 08 28 
(511) 36 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99535 A 
(800) 1423441 
(151) 2018 04 17 
(181) 2028 04 17 
(891) 2018 04 17 
(511) 07 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99537 A 
(800) 1423466 
(151) 2018 07 20 
(181) 2028 07 20 
(891) 2018 07 20 
(511) 05 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99538 A 
(800) 1423538 
(151) 2018 08 07 
(181) 2028 08 07 
(891) 2018 08 07 
(511) 12 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99539 A 
(800) 1423543 
(151) 2018 07 31 
(181) 2028 07 31 
(891) 2018 07 31 
(511) 03 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99540 A 
(800) 1423553 
(151) 2018 08 07 
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(181) 2028 08 07 
(891) 2018 08 07 
(511) 12 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99541 A 
(800) 1423568 
(151) 2018 07 31 
(181) 2028 07 31 
(891) 2018 07 31 
(511) 03 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99542 A 
(800) 1423648 
(151) 2018 05 15 
(181) 2028 05 15 
(891) 2018 05 15 
(511) 03, 05, 29, 32 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99568 A 
(800) 1158197 
(151) 2012 11 27 
(181) 2022 11 27 
(891) 2018 07 10 
(511) 29, 30 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99569 A 
(800) 1230099 
(151) 2014 11 05 
(181) 2024 11 05 
(891) 2018 07 18 
(511) 05 
_____________________________________ 
 
(260) AM 2019 99593 A 
(800) 1424847 
(151) 2018 05 11 
(181) 2028 05 11 
(891) 2018 05 11 
(511) 09, 11, 34 
_____________________________________ 
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დაცული ქართული გეოგრაფიული აღნიშვნების - „სულგუნისა“ (რეგ. №10;  
თარიღი: 24 01 2012 წ.) და „თუშური გუდას“ (რეგ. №14; თარიღი: 24 01 2012 წ.) 
ყველის წარმოების სპეციფიკაციებში ცვლილებების შეტანის შესახებ 

სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის − საქპატენტის სასაქონლო 
ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინების დეპარტამენტის უფროსის 2019 წლის 07 
აგვისტოს №№53746/07 და 53747/07 ბრძანებების საფუძველზე, შეიცვალა საქართველოს ინტელექ-
ტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრში − საქპატენტი რეგისტრირებული ყველის გეოგრაფიული 
აღნიშვნების: „სულგუნის“ და „თუშური გუდას“  წარმოების სპეციფიკაციები. 

აღნიშნული ინფორმაცია, „საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და გეოგრაფიული აღნიშ-
ვნების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, ქვეყნდება საქართველოს სამრეწველო საკუთ-
რების ოფიციალურ ბიულეტენში, ერთ ცენტრალურ და ერთ ადგილობრივ გაზეთში. 

მასალების გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში საქპატენტში წარმოდგენილი შენიშვნები და 
დამატებითი ინფორმაცია შესასწავლად გადაეგზავნება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს. თუ 3 თვის განმავლობაში საქპატენტში არ შემოვა რაიმე ინფორმაცია 
აღნიშნულ მასალებთან დაკავშირებით, გამოქვეყნებული მონაცემები ყველის გეოგრაფიული 
აღნიშვნების „სულგუნი“ და „თუშური გუდა“ შესახებ აისახება ადგილწარმოშობის დასახელებისა და 
გეოგრაფიული აღნიშვნების სახელმწიფო რეესტრში. 

 

დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნა  

სულგუნი 
 

I. გეოგრაფიული აღნიშვნის დასახელება:  

ქართული შრიფტით – სულგუნი 
ლათინური შრიფტით –  Sulguni  ან SULGUNI 
რუსული შრიფტით – Сулгуни ან СУЛГУНИ 

 

II. პროდუქტის დახასიათება 
სულგუნი არის წელვადი, გადაზელილი ყველი (უფრო მეტად, ევროპაში ცნობილია 
ჩედერიზებული ტიპის ყველის სახელით), რომელიც მზადდება ძროხის, კამეჩის ან თხის  
რძისაგან, ან მათი ნარევისაგან. იგი  შეიძლება იყოს ჭყინტი, მშრალი, დავარგებული, 
შებოლილი. სულგუნი შესაძლებელია შეზავებული იქნეს სხვა ინგრედიენტებით (მაგ.,  პიტნა, 
ტარხუნა, ქონდარი და სხვა მწვანილები ან სანელებლები, ასევე, აჯიკა, თაფლი, ღვინო და 
ჭაჭა, თხილი, კაკალი, ნუში). 
 
 

სპეციფიკური ორგანოლეპტიკური  მახასიათებლები 
 

ფორმა 
ჩვეულებრივ, მომხმარებლისათვის მიწოდებული სულგუნი დაბალი ცილინდრის ფორმის 
ყველია, ქერქის გარეშე, რომლის  მასა შეადგენს  0.25-2.2 კგ-ს, დიამეტრი 7-30 სმ-ს, სიმაღლე  
2-7 სმ-ს.  
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სულგუნი შეიძლება მომხმარებლისათვის მიწოდებული იქნას, ასევე, ნაჭრებად დაჭრილი ან 
სხვადასხვა ფორმის სახით, მათ შორის: 
 

• სფერული ფორმა, ზემოდან კვანძით;  
• დაწნული;  
• ზონრის ფორმა; 
• ჩხირის ფორმა; 
• ფირფიტის ფორმა; 
• სხვა, ნებისმიერი ფორმა (მაგ. ცხოველის, ფრინველის და სხვ.).  

 

 
ფერი 

ძროხის რძისაგან დამზადებულ სულგუნს შიგნიდან და გარედან ერთგვაროვანი ფერი აქვს, 
სპილოსძვლისფერიდან ღია ყვითელ შეფერილობამდე.  
 

კამეჩის რძისგან დამზადებული სულგუნი, შიგნიდან და გარედან თეთრი − სპილოსძვლის-
ფერია.  
 

შებოლილი სულგუნი გარედან  მოყავისფრო-ოქროსფერია,  ხოლო შიგნითა ნაწილი − მოყვი-
თალო შეფერილობისაა.   
 

სულგუნს, რომლის დამზადების ან/და დავარგებისას გამოყენებულია სხვა ინგრედიენტები, 
მაგალითად, მწვანილები, ღვინო, შეიძლება დაჰკრავდეს ამ ინგრედიენტებისთვის 
დამახასიათებელი   შეფერილობა.  
 

 
ტექსტურა 

სულგუნი არის მკვრივი, ელასტიური და ფენოვანი. სულგუნს აქვს ფენები, რომელიც  უნდა 
იყოს ადვილად განცალკევებადი. სულგუნის ზედაპირი გლუვია, არ უნდა იყოს მარცვ-
ლოვანი, სულგუნი  არ უნდა იგლისებოდეს პირში, არ უნდა ჰქონდეს ნასვრეტები, თუმცა 
ფენებს შორის  დასაშვებია მცირე რაოდენობის ღრუსებრი სიცარიელე.  
 

ჭყინტი სულგუნი უნდა იყოს წვნიანი,  ადვილად განცალკევებადი ფენებით. ყველის შუაზე 
გაჭრისას, ფენებს შორის უნდა მოწვეთავდეს სითხე. 
 

 
სუნი 
სულგუნს აქვს ნედლი რძისა და ნაღების არომატების შეზავებული, მადის აღმძვრელი 
სურნელი.   
 

შებოლილი სულგუნისათვის დამახასიათებელია ბოლის სუნი, რომელიც სრულად ვერ 
გადაფარავს შეუბოლავი სულგუნისათვის დამახასიათებელ არომატს. 
 

ინგრედიენტების დამატების შემთხვევაში, სულგუნს დაჰყვება შესაბამისი ინგრედიენტის 
სუნი. 
 

 
გემო 
სულგუნს აქვს  ნედლი რძის/ნაღების დამახასიათებელი რძემჟავური, ზომიერად მარილიანი 
გემო. არ უნდა დაჰკრავდეს კვეთისა და სხვა არადამახასიათებელი  გემო.  
 

შებოლილი სულგუნი ზომიერად, მაგრამ ოდნავ უფრო მეტად მარილიანია შეუბოლავ 
სულგუნთან შედარებით. აქვს შებოლილი პროდუქტისათვის დამახასიათებელი არომატი. 
ინგრედიენტების დამატების შემთხვევაში, სულგუნი იღებს ინგრედიენტის გემოსაც.      
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ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები 

ცხიმშეცველობა, მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით,  სხვადასხვა ტიპის სლგუნისათვის: 
  

• არანაკლებ 30% − ძროხის რძისაგან დამზადებული სულგუნისათვის;  
• არანაკლებ 45%  −  კამეჩის რძისაგან დამზადებული სულგუნისათვის; 
• არანაკლებ 40%  −  ნარევი (კამეჩისა და ძროხის) რძისაგან დამზადებული სულგუნისა-

თვის; 
• არანაკლებ 40%  −  ნარევი (ძროხისა და თხის) რძისაგან დამზადებული  სულგუნისათ-

ვის 
• არანაკლებ 45%  –  შებოლილი სულგუნისათვის. 

  
 

III. პროდუქტის წარმოების   მეთოდის აღწერა 
 

რძის მახასიათებლები  
სულგუნი მზადდება  ნედლი ან პასტერიზებული, მოუხდელი ან ნორმალიზებული რძისგან. 
დაუშვებელია რძის ფხვნილის გამოყენება.   
 

კლასიკური სულგუნი მზადდება დილის და/ან საღამოს ახლადმოწველილი ნედლი, მოუ-
ხდელი რძით.  
 

სულგუნი შეიძლება დამზადებული იქნეს ხელით. 
 

 
დელამოს მიღება 
დელამოს მისაღებად 32-39°C ტემპერატურამდე გამთბარ რძეში  შეაქვთ ცხოველური წარმო-
შობის  ან მიკრობული  კვეთი.   აღნიშნული ტემპერატურის მისაღებად რძე შეიძლება შეთბეს. 
როდესაც დელამო გამყარდება,  ის მზადაა დასაჭრელად.  
 

კლასიკური სულგუნის დასამზადებლად, დაუშვებელია ლაქტობაქტერიული დედოს  გამო-
ყენება. 
 

 
დელამოს დაჭრა 
დელამოს ჭრიან ყველის საჭრელით ან ხელით, სანამ მიღებული მარცვლების ზომა თხილის 
ნაყოფის ზომაზე მეტი და კაკლის ნაყოფის ზომაზე ნაკლები გახდება. შემდეგ, შრატის 
მოცილებამდე, 5-20  წუთით აყოვნებენ იმავე ჭურჭელში.  
 

 
შრატის დაწრეტა და ყველის მარცვლის მომწიფება  
ყველის მარცვალი გადატანილი უნდა იქნას ისეთ რეზერვუარში ან ჭურჭელში, რომელიც 
შრატის დაწრეტის საშუალებას იძლევა. შრატის დაწრეტის შემდეგ, ყველის მარცვალს 
ფერმენტაციისათვის  ჭურჭელში ან რეზერვუარში ტოვებენ 2-24 საათის განმავლობაში. დრო-
ის ამ მონაკვეთის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ტემპერატურაზე და იმაზე, გამოიყენება 
თუ არა ლაქტობაქტერიული დედო.  
 

კლასიკური სულგუნის შემთხვევაში საჭიროა არანაკლებ 5 საათი.  
 

როდესაც სასულგუნე მასაში გაჩნდება მცირე ზომის ნასვრეტები, რომლებიც თანაბრადაა 
გადანაწილებული მთელ მასაში, სასულგუნე მასა მზად არის შემდეგი ეტაპისთვის, რომელიც 
უნდა დაიწყოს მანამ, სანამ ნასვრეტების ზომა გაიზრდება და მასა მეტისმეტად შემჟავდება.  
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სასულგუნე მასის გადაზელვა და ფორმირება  
შემდეგ ეტაპზე სასულგუნე მასას ჭრიან თხელ ფენებად და ათავსებენ ძალიან ცხელ (არა-
მდუღარე) წყალში. ურევენ, სანამ მიიღებენ ერთგვაროვან, წელვად, ცომისებრ მასას. დაშვე-
ბულია ხის კოვზის გამოყენება.   
 

შემდეგ, ყველისათვის ფორმის მისაცემად,  მასა უნდა გადაიზილოს და რამდენიმეჯერ 
(არანაკლებ ოთხჯერ) გადაიკეცოს, სანამ სასურველ  ფორმას მიიღებს, რომელსაც აგრილებენ 
ცივი  მარილიანი ან უმარილო  წყლით, ან დარჩენილი შრატით.  
 

„კლასიკური სულგუნი“ უნდა გადაიზილოს  ხელით.  
 

ამის შემდეგ ყველი მზადაა დამარილების პროცესისათვის. 
 

დამარილება 
დამარილება შესაძლებელია ყველის ზედაპირზე  პირდაპირ მშრალი მარილის მოყრით ან 
ყველის მარილწყალში (წათხში) ჩადებით: 

− პირდაპირი დამარილება: მშრალი მარილის პირდაპირი მოყრის შემდეგ, ყველის მოხმა-
რებამდე, მას ინახავენ 24-72 საათის განმავლობაში; 

− კლასიკური სულგუნის შემთხვევაში მარილის მოყრა ხდება ყველის ზედაპირზე; 
− მარილწყალი: ყველს ათავსებენ 14-22% კონცენტრაციის მარილწყალში 6-24 საათის 

განმავლობაში.   

სულგუნის  რეალიზაცია დასაშვებია დამარილების პროცესის დაწყებიდან 24 საათის შემდეგ. 
  

სულგუნის ვარგისიანობის ვადას განსაზღვრავს ბიზნესოპერატორი. 
 
 

გამოშრობა  
დამარილების შემდეგ სულგუნი გამოსაშრობად რამდენიმე დღის ან რამდენიმე კვირის 
განმავლობაში  შეიძლება შენახული იქნეს მშრალ  ადგილას, რომელიც ნიავდება. დასაშვებია 
ხის თაროების გამოყენება. გამოშრობის შემდეგ, სულგუნი საბოლოო მომხმარებელს უნდა 
მიეწოდოს დასახელებით −  „სულგუნი მშრალი“, „კლასიკური სულგუნი მშრალი”. 
 
 

შებოლვა 
დამარილების შემდეგ, ჭყინტი ან  გამომშრალი   სულგუნი შეიძლება შეიბოლოს შესაბოლ 
კამერაში, არაწიწვოვანი ხის, მაგალითად, მსხლის, ვაშლის, თხმელის, წიფლის ან კომშის 
მერქნის, ან მათი ნახერხის გამოყენებით.  
 

დასაშვებია ცივი და ცხელი შებოლვის მეთოდების გამოყენება.  

− ცხელი შებოლვის მეთოდის გამოყენებისას პროცესი გრძელდება 1-12 საათს.  
− ცივი შებოლვის მეთოდის გამოყენებისას პროცესი გრძელდება 72 საათიდან  ერთი 

კვირამდე. 

შებოლვის შემდეგ სულგუნი  საბოლოო მომხმარებელს უნდა მიეწოდოს დასახელებით –  
„სულგუნი შებოლილი“. 
 

ინგრედიენტების დამატება 
სულგუნს გადაზელვის დროს ან დამზადების პროცესის დასრულების შემდეგ, შესაძლოა 
დაემატოს სხვადასხვა ინგრედიენტი. ყველა ინგრედიენტი უნდა იყოს საქართველოში 
წარმოებული. დასაშვები ინგრედიენტებია:  
 

− პიტნა, ტარხუნა, ქონდარი და/ან სხვა  მწვანილ(ებ)ი, ან სანელებლები; 
− აჯიკა; 
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− თაფლი; 
− ღვინო და ჭაჭა; 
− თხილი, კაკალი, ნუში. 

 

IV. გეოგრაფიული არეალის განსაზღვრა 
დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნა „სულგუნი“ იწარმოება საქართველოს მთელ ტერიტო-
რიაზე. დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნა „სულგუნის“ დასამზადებლად გამოყენებული რძის 
წარმოშობის ქვეყანა უნდა იყოს საქართველო. 
 

V. მტკიცებულება, რომ პროდუქტი მომდინარეობს განსაზღვრული გეოგრაფიული  
     არეალიდან (მიკვლევადობის სისტემა) 
 

ა. ბიზნესოპერატორების რეგისტრაცია 
თითოეული ბიზნესოპერატორი, რომლის საქმიანობა დაკავშირებულია სულგუნის წარმოე-
ბის ერთ ან რამდენიმე ეტაპთან, შესაძლებელია გაერთიანდეს სულგუნის დაცული 
გეოგრაფიული აღნიშვნის მწარმოებელთა ორგანიზაციაში. გეოგრაფიული აღნიშვნა − 
„სულგუნის“ მწარმოებელთა ორგანიზაციას აქვს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზ-
ღვრული გეოგრაფიული აღნიშვნის გამოყენების უფლების მქონე რეგისტრირებული პირების 
სია, რომელშიც მოცემული უნდა იყოს  ბიზნესოპერატორის  რეკვიზიტები − დასახელება, 
მისამართი, საიდენტიფიკაციო კოდი, საკონტაქტო ინფორმაცია. სია ექვემდებარება რეგუ-
ლარულ განახლებას.  
 
 

ბ. მიკვლევადობის მოთხოვნები 
წველის, ყველის დამზადების, მომწიფების, დაჭრისა და შეფუთვის ყველა ეტაპი 
ხორციელდება დადგენილი ტერიტორიის ფარგლებში, კონტროლისა და მონიტორინგის პი-
რობებში, რათა უზრუნველყოფილი იყოს პროდუქტის განსაკუთრებულობა / სპეციფიურობა.  
 

პროდუქტის მიკვლევადობა უზრუნველყოფილი უნდა იქნას წველის, ყველის დამზადების, 
მომწიფების, დაჭრის, შეფუთვის და დისტრიბუციის ეტაპებზე. 
 

მიკვლევადობის განხორციელებისათვის, ბიზნესოპერატორს, რომლის საქმიანობა დაკავ-
შირებულია  დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის სულგუნის წარმოების ნებისმიერ ეტაპთან 
(რძის მწარმოებელი, ყველის მწარმოებელი, დამჭრელი, შემფუთველი) ვალდებულია 
ჰქონდეს პროდუქტის, მასში გამოსაყენებლად განკუთვნილი ნებისმიერი ინგრედიენტის, 
შესაფუთი მასალის წარმოების, გადამუშავებისა და დისტრიბუციის ეტაპებთან დაკავში-
რებული სათანადო ინფორმაცია,  აწარმოებდეს შესაბამის დოკუმენტაციასა და ჩანაწერებს, 
რომელიც საშუალებას იძლევა განხორციელდეს რძისა და ყველის წარმოშობის, სპეცი-
ფიკაციების და წარმოების პირობების დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასება და 
რომელსაც, მოთხოვნისთანავე, წარუდგენს სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ 
ორგანოს. 
 

მიკვლევადობის სისტემას კოორდინაციას უწევს სულგუნის დაცული გეოგრაფიული 
აღნიშვნის ორგანიზაცია, რომლის მიერ განსაზღვრული ნიშანდება თან უნდა ახლდეს 
პროდუქტს. 
 

VI. კავშირი პროდუქტის ხარისხს, რეპუტაციას ან სხვა მახასიათებლებს და  
      გეოგრაფიულ წარმოშობას შორის 
 

რეპუტაცია  
სულგუნის „დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის“ სტატუსით დაცვა ძირითადად ეფუძნება 
მისი, როგორც ქართული წარმოშობის პროდუქტის რეპუტაციას. ყველაზე ადრინდელი 
წერილობითი წყაროები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ ყველი, რომელსაც სულგუნს ან 
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სულდგუნს (აგრეთვე, სულუგუნს) უწოდებენ, საქართველოში, კერძოდ კი სამეგრელოსა და 
სვანეთში, იწარმოებოდა, არის სულხან-საბა ორბელიანის მიერ XVII საუკუნეში შედგენილი 
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი და დავით ჩუბინიშვილის (XIX საუკუნე) ქართული 
ენის განმარტებითი ლექსიკონი. ამ წყაროებში სულგუნი აღწერილია, როგორც წელვადი, 
გადაზელილი, ბრტყელი ყველი.   
 

როლანდ თოფჩიშვილის სამეცნიერო ნაშრომში − „ქართველთა კვებითი კულტურის 
ისტორიიდან − „სულუგუნი“, [რ. თოფჩიშვილი; გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2014] წარ-
მოდგენილია სულგუნის წარმოშობის დოკუმენტური მტკიცებულებები. მასში მოცემულია 
რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია: 
 

„სულუგუნი, მაღალი კვებითი ღირებულების გამო, 1880-იანი წლებიდან ფოთის ნავსა-
დურიდან უცხოეთშიც გაჰქონდათ [გუგუშვილი პ. შინამრეწველობა საქართველოსა და 
ამიერკავკასიაში 1901-1920 წლებში − ეკონომიკის ინსტიტუტის შრომები, 1950. გვ. 94.] მას, 
ეთნოგრაფიული მონაცემებით, დასავლეთ საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მხა-
რეებში − სამეგრელოში, სვანეთში, იმერეთში, ლეჩხუმსა და რაჭაში ამზადებდნენ. სამეგ-
რელოში სულუგუნს „სელეგინი“, „სელეგუნი“, „სიოგინი“ ერქვა, ხოლო ზემო იმერეთში, 
რაჭასა და ლეჩხუმში − „გვაჯილა“/„გვაჯილი“ [ნ. თოფურია „რძის დამუშავების ხალხური 
წესები სამეგრელოში (ყველი)]“. ქართველი ხალხის სამეურნეო ყოფა და მატერიალური 
კულტურა, თბ., 1964, გვ. 46, 51; ქართულ კილოთქმათა სიტყვის კონა, I, შემდგენელი            
ალ. ღლონტი, თბ., 1974, გვ. 152]. გურიაში სულუგუნს „გადაზელილს“ უწოდებდნენ...”    
 

„ხალხის გამოცდილებით, მეორედ მოხარშვა აუცილებელი იყო. თუ მეორედ არ 
მოიხარშებოდა, მაშინ სულუგუნს ერბო შერჩებოდა და მარილს ვერ მოიკიდებდა. ამოღების 
შემდეგ ლანგარზე - ჩურუხზე ზელავდნენ ხელით, ორივე ხელით გადაქნავდნენ“  [თოფურია 
ნ. რძის დამუშავების ხალხური წესები სამეგრელოში (ყველი). ქართველი ხალხის სამეურნეო 
ყოფა და მატერიალური კულტურა, თბ., 1964, გვ. 49-50]. „როდესაც სულუგუნის დიდხანს 
შენახვა უნდოდათ, მაშინ მას ერთ მხარეზე ხვრეტდნენ და ბაწარზე ასხამდნენ ისე, რომ 
ერთმანეთს არ შეხებოდნენ. ასხმულ კვერეულებს გასაშრობად ცეცხლთან ახლოს ჭერზე ან 
მზეზე ჩამოკიდებდნენ. შებოლილი და გამხმარი სულუგუნი დიდხანს ინახებოდა“ 
[თოფურია ნ. რძის დამუშავების ხალხური წესები სამეგრელოში (ყველი).  ქართველი ხალხის 
სამეურნეო ყოფა და მატერიალური კულტურა, თბ., 1964, გვ. 50]...”  
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის მიერ გამო-
ქვეყნებული კრებულის სტატიის მიხედვით, სულგუნი წარმოდგენილია სვანეთსა და 
სამეგრელოში ცნობილ სხვადასხვა რიტუალებში, რაც იმ ფაქტს ადასტურებს, რომ ამ 
სახეობის ყველი ტრადიციულია ამ რეგიონებისთვის, ვინაიდან, როგორც წესი, რიტუალებში 
მხოლოდ ტრადიციული ელემენტები გამოიყენება.  
 

საბჭოთა პერიოდში, XX საუკუნის 80-იან წლებში სულგუნი სამრეწველო მასშტაბით 
იწარმოებოდა საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში და მისი, როგორც ქართული პრო-
დუქტის, რეპუტაცია, ცნობილი იყო საბჭოთა ქვეყნებში.  
 
 

ადამიანური ფაქტორები  
 

სულგუნის წარმოების კულტურა დასავლეთ საქართველოდან − სამეგრელოდან და სვანე-
თიდან მოდის. ტრადიციული ცოდნა  თაობიდან თაობას გადაეცემოდა და საქართველოს სხვა 
რეგიონებშიც გავრცელდა. 
 

„... კოლხეთის დაბლობში სინესტე არ იძლეოდა მეცხოველეობის პროდუქტების ხანგრძ-
ლივად შენახვის საშუალებას. მესაქონლეობის შეზღუდულ პირობებში კი მოსახლეობას გვიან 
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შემოდგომიდან, ლაქტაციის შეწყვეტისა თუ შემცირების გამო, ადრე გაზაფხულამდე რძისა 
და რძის პროდუქტების დეფიციტიც ჰქონდა. ამ დეფიციტის შევსების წყარო კი იყო რძის 
პროდუქტების, ამ შემთხვევაში ყველის დამზადების ახალი ტექნოლოგიების ძებნა, რასაც 
ქართველმა მეურნემ ხანგრძლივი დაკვირვებისა და შემოქმედებითი ძიების პროცესში მიაგნო 
კიდევაც და შექმნა ყველის ისეთი ნაირსახეობა, როგორიცაა სულუგუნი...“ [როლანდ 
თოფჩიშვილი: ქართველთა კვებითი კულტურის ისტორიიდან: სულუგუნი; 2014; გვ. 19-20].   
 

როგორც თბილისელი ეთნოგრაფი, ა. კალანტარი აღნიშნავს, სულგუნი გურიაში, აფხაზეთში, 
იმერეთში, ქობულეთში და სხვაგან მეგრულ მეჯოგე-მესაქონლეთა შეტანილი უნდა იყოს. 
 

VII. შეფუთვისა და ნიშანდების წესები  
 
შეფუთვა 

 

ბაზარზე განთავსებული სულგუნი საბოლოო მომხმარებელს შეიძლება მიეწოდოს   მთლიანი 
ან დაჭრილი სახით, შეფუთული ან შეფუთვის გარეშე. შეფუთვამ არ უნდა დააზიანოს ყველის 
ტექსტურა. 
 

ნიშანდება 
ბაზარზე განთავსებული დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნით რეგისტრირებული თითოეული 
თავი სულგუნის ან სულგუნის ნაჭრის შესახებ ინფორმაცია მომხმარებელს უნდა მიეწოდოს 
საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული „მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ 
ინფორმაციის მიწოდების შესახებ“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ამასთანავე, 

− „სულგუნის“ ან „კლასიკური სულგუნის“ თითოეული თავის ან ნაჭრის დასახელების 
შემდეგ მითითებული უნდა იქნეს სიტყვები „დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნა“ და აღ-
ნიშნული უნდა იქნეს დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის სახელმწიფო ხარისხის ნიშა-
ნი, რომლის გამოყენება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრუ-
ლი წესით; 

− დამატებითი აღნიშვნები: „ჭყინტი“, „მშრალი“, „დაძველებული“ ან „შებოლილი“, წინ 
უნდა უსწრებდეს ან უშუალოდ მოსდევდეს დასახელებას „სულგუნი“; 

− სულგუნის დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული 
„სულგუნის“ და „კლასიკური სულგუნის“ ლოგო, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ, რომლის 
გამოყენება ნებაყოფლობითია. 

 
 
 

სულგუნი  კლასიკური სულგუნი 

 

 

 
 
 

VIII. კონტროლის ორგანოები 
დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნა „სულგუნის“ სპეციფიკაციებთან და მისი წარმოების 
მახასიათებლებთან შესაბამისობის კონტროლი ხორციელდება საქართველოს კანონმდებ-
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ლობით განსაზღვრული: 
− თვითკონტროლით, რომელსაც  ახორციელებს სულგუნის მწარმოებელი; 
− შიდა კონტროლით, რომელსაც ახორციელებს  სულგუნის დაცული გეოგრაფიული 

აღნიშვნის ორგანიზაცია, რომელიც ადგილზე ახორციელებს წარმოების პროცესის 
შესაბამისობის შეფასებას სპეციფიკაციებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან, პროდუქტ-
თან დაკავშირებით ახორციელებს სულგუნის ორგანოლეპტიკური თვისებების შესაბა-
მისობის შეფასებას სპეციფიკაციებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან, ასევე, მიკვლე-
ვადობის ჩანაწერების, დოკუმენტაციისა და სხვა სათანადო ინფორმაციის შემოწმებას 
და დახმარებას უწევს ბიზნესოპერატორს სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების  
ხელშეწყობის მიზნით; 

− გარე კონტროლით, ანუ სახელმწიფო კონტროლით, რომელსაც ახორციელებს კომპე-
ტენტური ორგანო − სურსათის ეროვნული სააგენტო, მარშალ გელოვანის ქ. 6, 0159, 
თბილისი, საქართველო, ან მაკონტროლებელი ორგანო − იურიდიული პირი, რომელ-
საც, კომპეტენტური ორგანოს მიერ დელეგირებული აქვს სახელმწიფო კონტროლთან 
დაკავშირებული კონკრეტული ამოცანის შესრულება და რომელიც აკრედიტებულია 
საქართველოს ან ევროკავშირის და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 
ორგანიზაციის (OECD) წევრი ქვეყნების შესაბამისი ორგანოს მიერ. 
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დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნა  

თუშური გუდა 
 

გეოგრაფიულმა აღნიშვნამ ,,თუშური გუდა“ შეიცვალა სტატუსი და გახდა 
ადგილწარმოშობის დასახელება 

 
 

I. ადგილწარმოშობის დასახელება:  

ქართული შრიფტით – თუშური გუდა 
ლათინური შრიფტით –  Tushetian Guda ან TUSHETIAN GUDA 

რუსული შრიფტით – Tушури Гуда ან TУШУРИ ГУДА 
 

 

II. პროდუქტის დახასიათება 
თუშური გუდა ცხვრის, ძროხის ან ძროხისა და ცხვრის შერეული (50%-50%, ±5%) ნედლი, 
მოუხდელი რძისგან დამზადებული ყველია, რომელიც მწიფდება ცხვრის, თხის ან ხბოს 
ტყავისაგან დამზადებულ გუდაში (გაკრეჭილი ბეწვით შიგნითა მხრიდან).   
 

შეიძლება დაემატოს თხის რძეც, რომლის რაოდენობა არ აღემატება რძის საერთო რაო-
დენობის  10 %-ს. 
 
 

სპეციფიკური ორგანოლეპტიკური  მახასიათებლები 
 

ფორმა  
ფორმა შეიძლება იყოს ცვალებადი და დამოკიდებულია მომწიფების პროცესის დროს გუდაში 
ყველის მდებარეობაზე. გუდის ბოლო ნაწილებში ყველს შეიძლება  ნახევარსფეროს ფორმა 
ჰქონდეს (სურ. 1). გუდის შუა ნაწილში ყველს ცილინდრული ფორმა აქვს (სურ. 2). 
დასაშვებია მცირედ დეფორმირებული ცილინდრული ფორმებიც (სურ. 3). ვიზუალურად 
ყველის ზედაპირი  არ არის გლუვი  და უნდა ემჩნეოდეს  გუდის კვალი. დასაშვებია 2 სმ-მდე 
სიღრმის ნაჭდევები. ყველი ქერქის გარეშეა. მისი მასა შეადგენს 5-10 კილოგრამს. 
 

 

   
1 2 3 

 
 

ფერი 
ცხვრის თუშური გუდა გარედან თეთრი − მორუხო/მომწვანოა. შუაგული ინტენსიური 
ყვითელია. ყველის ორ ნაწილად(შუაზე) გაჭრისას, ყველის კიდეზე შეიძლება შესამჩნევი იყოს 
2 სმ-მდე სისქის მოთეთრო რგოლი. 
 

ძროხის თუშური გუდა გარედან ნაღების ფერია.  შიგნიდან − ბაცი ყვითელი ფერის.  
 

ცხვრისა და ძროხის რძის ნარევისგან დამზადებული თუშური გუდა გარედან ისეთივე 
ფერისაა, როგორიც ცხვრის თუშური გუდა, იმ განსხვავებით, რომ ფერი ნაკლებად 
ინტენსიურია. შიგნიდან − ოდნავ უფრო მუქი ყვითელია. 
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ტექსტურა 
კონსისტენცია − ერთგვაროვანი, მკვრივი და მცირედ ელასტიური. ყველი არ უნდა იყოს 
ფშვნადი ან რბილი. გაჭრილ ყველს შიგნიდან აქვს სხვადასხვა ფორმისა და ზომის 
ნასვრეტები. ნასვრეტის დიამეტრის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 10 მილიმეტრს. სიგრძეზე  
გაჭრის დროს შესაძლებელია ყველის თვალი იცრემლებოდეს და მოწვეთავდეს ცხიმის 
მოყვითალო ნაღვენთები. 
 

სუნი 
ცხვრის თუშურ გუდას აქვს ცხვრის რძის არომატი და მადისაღმძვრელი პიკანტური 
სურნელი. 

ძროხის თუშურ გუდას აქვს ძროხის რძის არომატი და მადისაღმძვრელი პიკანტური 
სურნელი. 

ცხვრისა და ძროხის რძის ნარევისგან დამზადებულ თუშურ გუდას აქვს ცხვრისა და ძროხის 
რძის არომატების შეზავებული, მადისაღმძვრელი პიკანტური სურნელი.  

თუშურ გუდას არ უნდა ჰქონდეს უცხო, არადამახასიათებელი ან უსიამოვნო სუნი. 
 

გემო 
მარილიანი, პიკანტური და მადისაღმძვრელი. არ უნდა ჰქონდეს მწარე, მძაღე გემო.   
 
 

ქიმიური მახასიათებლები 
ცხიმშემცველობა, მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით, უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 
45%-ს.    

მარილის  შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს 8%-ს.  

გარდამავალი პერიოდის − წინამდებარე  სპეციფიკაციის რეგისტრაციიდან  სამი წლის განმავ-
ლობაში, დასაშვებია მარილის უფრო მაღალი შემცველობაც. 

 

III. პროდუქტის მიღების მეთოდის და, საჭიროების შემთხვევაში, აუთენტური და  
       უცვლელი ადგილობრივი მეთოდის აღწერა 
 

რძის წარმოება  
 

მთაბარობა და კვება ზაფხულის საძოვრებზე  
თუშური გუდის დამზადებისთვის გამოყენებული რძე მიიღება იმ ცხოველებისგან, რომ-
ლებიც იკვებებიან თუშური გუდის რძის წველის ზონაში არსებულ საძოვრებზე, გაზაფ-
ხულის ბოლოს და ზაფხულის თვეებში. როგორც კი ამინდი საშუალებას იძლევა, მაგრამ არა 
უგვიანეს ივნისისა, მწყემსებს ფარა და ნახირი გამოსაკვებად თუშეთის ნოყიერ მთიან 
საძოვრებზე გადაჰყავთ, ხოლო სექტემბერში ან ოქტომბერში, აცივებამდე, უკან აბრუნებენ. ამ 
პრაქტიკას  მთაბარობას უწოდებენ.  
 

კვება  
ძოვების სეზონზე, რძის წველის ზონაში,  ცხოველები იკვებებიან მხოლოდ საძოვრის 
ბალახით. პერიოდულად დასაშვებია მარილის მიცემა.  
 

ბარად ყოფნის პერიოდში, იმ შემთხვევაში, თუ ზამთარი ძალიან მკაცრია,   დასაშვებია თივის,  
დაროშილი (დაღერღილი)  ქერისა და სიმინდის ნარევის მიწოდება. 
 

რძის მახასიათებლები  
 

ცხვრის რძე, რომელიც თუშური გუდის დასამზადებლად გამოიყენება, მხოლოდ თუშური 
ჯიშის ცხვრისგან მიიღება. ცხვრის თუშური გუდა მზადდება ახლად მოწველილი, მოუხ-
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დელი ნედლი რძისაგან.  
 

ძროხის რძე, რომელიც თუშური გუდის დასამზადებლად გამოიყენება, ქართული მთის 
ძროხისაგან მიიღება. ძროხის თუშური გუდა მზადდება ახლად მოწველილი დილის რძისა 
და წინა საღამოს მოწველილი მოუხდელი ნედლი რძის ნარევისაგან.  

შერეული თუშური გუდის დამზადებისთვის გამოიყენება ახლად მოწველილი ცხვრისა და 
ძროხის რძის ნარევი. დასაშვებია წინა საღამოს მოწველილი ძროხის რძის შერევაც.  

თხის რძის დამატების შემთხვევაში, თხის რძე მხოლოდ ადგილობრივი თხისაგან უნდა იქნეს 
მიღებული; დასაშვებია მხოლოდ ახლად მოწველილი მოუხდელი ნედლი რძის დამატება. 
 

გუდის დამზადება ტყავისგან  
გუდა მზადდება ცხვრის, თხის ან ხბოს ტყავისგან. საქართველოში, გუდის დასამზადებლად, 
ცხოველს ატყავებენ მთლიანად, უკნიდან წინა მიმართულებით, მუცელზე სიგრძივად გაჭრის 
გარეშე („ოთხში ამოღება“ − საქონლის გატყავება ტყავის გაუჭრელად).  
 

ტყავს აშრობენ ჩრდილში, ჯოხებზე გადაჭიმვით 2-4 კვირის განმავლობაში. შემდეგ ტყავს 
ჩაალბობენ წყალში ან შრატში ორი დღის განმავლობაში, შემდეგ გაკრეჭენ ისე, რომ ბეწვი 
ტყავზე 1 - 2 სმ სიმაღლის დარჩეს.  ყველის ჩაწყობამდე, ტყავს ორ-სამჯერ გარეცხავენ წყლით 
და გადმოაბრუნებენ ისე, რომ ბეწვიანი პირი შიგნით მოექცეს. 

 

ყველის წარმოება  
 

გაფილტვრა 
ახლად მოწველილი მოუხდელი რძე იფილტრება რამდენიმე (არანაკლებ ხუთი) ფენა 
დოლბანდისა და ბალახოვანი მცენარეების − ჭინჭრის (Urtica), ჭინჭრისდედის (Lamium), 
და/ან ვაციწვერას (Stipa) და თუშეთის ფლორის სხვა ბუსუსიანი მცენარეულის კომბინაციით 
დამზადებული ფილტრით. 

 

დელამოს მიღება 
გაფილტვრის შემდეგ რძე ისხმება ხის (მუხა, ვერხვი) ან უჟანგავი ფოლადის ჭურჭელში. რძეს 
შეურევენ ხბოს ან ბატკნის მაჭიკით წინასწარ დამზადებულ კვეთს, ამოურევენ სხვადასხვა 
ფორმის დაბოლოების მქონე ვერხვის ან არყის ხის ჯოხით. შემდეგ რძეს ტოვებენ 
ფერმენტაციისათვის 35-37°C ტემპერატურაზე. საჭირო ტემპერატურის მისაღებად დასაშვებია 
ცხვრის რძეში ანადუღარი თბილი წყლის დამატება.  ძროხის ყველის შემთხვევაში დასაშვებია 
გაცხელებული რძის დამატებაც. 

 

დელამოს დაჭრა 
როდესაც დელამო გამყარდება, ის მზად არის ამოსარევად და დასაჭრელად.  მარცვლების 
ფორმირება ხდება ხის ჯოხით  ამორევით ისე, როგორც აღწერილი იყო ზევით, დელამოს 
მიღებისას. ამორევას წყვეტენ მაშინ, როდესაც მარცვლების ზომა ბარდის მარცვლის ზომაზე 
მეტი და თხილის ნაყოფის ზომაზე ნაკლები გახდება. შემდეგ მათ ტოვებენ 5-10 წუთის 
განმავლობაში, სანამ შრატს მოაცილებენ.  
 
 

შრატისგან დაწურვა და ყველის ფორმირება  
მასას ჭრიან ხის დანით. შრატის მოცილება და ყველის მასის მოწურვა ხდება ხელით, 
დოლბანდის პარკებში. ამ ეტაპზე შესაძლებელია მასის მორევა/ხელით მოზელვა, რათა  
მარცვლები თანაბრად განაწილდეს. დოლბანდში გახვეულ ყველს დებენ ხის  მაგიდაზე, 
ხელით პრესავენ და წრიულად ატრიალებენ შრატის გამოსაწურად.  
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როდესაც თუშური გუდა ძროხის რძისგან მზადდება, დაწურვის შემდეგ, გუდაში ჩადებამდე, 
ყველი ფორმირებისათვის იდება ხის ჭურჭელში (დერგში) და  ყოვნდება არაუმეტეს 24 
საათის განმავლობაში. როდესაც ყველი შერეული რძისგან მზადდება, დასაშვებია ხის 
ჭურჭლის (დერგის) გამოყენება,  თუ ყველის ტექსტურა ამას მოითხოვს.  
 
 

დამარილება 
სანამ ყველს გუდაში ჩადებენ, გუდას ძირზე აყრიან  მარილს თხელ ფენად, შემდეგ ყველის 
თავებს რიგ-რიგობით დებენ გუდაში და  თითოეულ თავს აყრიან მარილს. მარილის გარდა 
სხვა ინგრედიენტების გამოყენება  არ არის  დაშვებული.  
 
 

მოსვენების ფაზა 
შემდეგ გუდას ათავსებენ თბილ გარემოში 1-3 დღის განმავლობაში. თბილი გარემოს 
შენარჩუნებისათვის, გუდას შეიძლება გარედან გადაეფაროს. მოსვენების ფაზის განმავ-
ლობაში გუდას რეგულარულად აბრუნებენ.  
 

 
მომწიფება  
მშრალ, გრილ ადგილას გუდაში მომწიფების პერიოდი გრძელდება არანაკლებ 60 დღის 
განმავლობაში. ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს +22°C-ს. წინამდებარე სპეციფიკაციის 
რეგისტრაციიდან 24 თვის განმავლობაში, ტემპერატურა შესაძლოა აღემატებოდეს დაშვებულ 
ზღვარს. მომწიფების ფაზის განმავლობაში გუდას რეგულარულად აბრუნებენ 90°-ით, 
ყველის ასაკის შესაბამისად. 
 
 

ტრანსპორტირება 
ბარში ტრანსპორტირებამდე, გუდაში დაგროვილ შრატს გადაღვრიან. ბარში ჩამოტანის 
შემდეგ, შენახვამდე, გუდებს მარილწყლით ისევ გადაავსებენ ყველის მომწიფების 
დასრულებისთვის. მარილწყლის მოსამზადებლად კვერცხს ან კარტოფილს დებენ წყალში და 
უმატებენ მარილს, სანამ კვერცხი ან კარტოფილი ტივტივს არ დაიწყებს. 
 
 

IV. გეოგრაფიული არეალის განსაზღვრა 
 
 

წარმოების არეალის საზღვრები 
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რძის წველისა და ყველის წარმოების არეალის რუკა 
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ა. რძის წველის ზონა 
რძის წველა, ყველის დამზადება და მომწიფების დაწყება ხდება თუშური გუდის 
წარმოების გეოგრაფიულ არეალში, რომელიც ემთხვევა თუშეთის ისტორიულ რეგიონს. 
თუშეთის საზღვრები გადის: ჩრდილოეთით − ჩეჩნეთის (რუსეთის ფედერაცია) 
საზღვარზე, აღმოსავლეთით − დაღესტნის (რუსეთის ფედერაცია), ხოლო დასავლეთით − 
კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედის გასწვრივ თუშეთის ეროვნული პარკის, 
სახელმწიფო ნაკრძალისა და თუშეთის დაცული ტერიტორიებით დადგენილ საზღვრებში. 
სამხრეთი საზღვარი ემთხვევა  თუშეთის ეროვნული პარკის საზღვრებს. 

 

ბ. ბარი 
თუშური გუდის შემდგომი მომწიფების დასრულებისთვის და, საჭიროების შემთხვევაში, 
დაჭრისა და დაფასოებისთვის, არეალი შემდეგ სოფლებსაც მოიცავს: ფშაველი, ზემო 
ალვანი, ქვემო ალვანი და ლალისყური. 

 

მთელი ტერიტორია ეკუთვნის კახეთის რეგიონს. 
 
 

V. მტკიცებულება, რომ პროდუქტი მომდინარეობს განსაზღვრული გეოგრაფიული  
     არეალიდან (მიკვლევადობის სისტემა) 
 

ა. ბიზნესოპერატორების რეგისტრაცია 
თითოეული ბიზნესოპერატორი, რომლის საქმიანობა დაკავშირებულია თუშური გუდის 
წარმოების ერთ ან რამდენიმე ეტაპთან, შესაძლებელია გაერთიანდეს დაცული ადგილწარ-
მოშობის დასახელება − თუშური გუდის ორგანიზაციაში (ასოციაცია, კონსორციუმი, ჯგუ-
ფი, მეწარმეთა გაერთიანება და სხვ.). დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების − „თუშური 
გუდა“, ორგანიზაციას აქვს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დაცული 
ადგილწარმოშობის დასახელების გამოყენების უფლების მქონე რეგისტრირებული პირების 
სია, რომელშიც მოცემული უნდა იქნეს ბიზნესოპერატორის  რეკვიზიტები − დასახელება, 
მისამართი, საიდენტიფიკაციო კოდი, საკონტაქტო ინფორმაცია. სია ექვემდებარება რეგულა-
რულ განახლებას. 
 
 

ბ. მიკვლევადობის მოთხოვნები 
წველის, ყველის დამზადების, მომწიფების, დაჭრისა და შეფუთვის ყველა ეტაპი ხორცი-
ელდება დადგენილი ტერიტორიის ფარგლებში, კონტროლისა და მონიტორინგის პირობებში, 
რათა უზრუნველყოფილი იყოს პროდუქტის განსაკუთრებულობა/სპეციფიურობა.  

 

პროდუქტის მიკვლევადობა უზრუნველყოფილი უნდა იქნას წველის, ყველის დამზადების, 
მომწიფების, დაჭრის, შეფუთვის და დისტრიბუციის ეტაპებზე. 

 

მიკვლევადობის განხორციელებისათვის, ბიზნესოპერატორს, რომლის საქმიანობა დაკავში-
რებულია თუშური გუდის წარმოების ნებისმიერ ეტაპთან (რძის  მწარმოებელი, ყველის მწარ-
მოებელი, დამჭრელი, შემფუთველი) ვალდებულია ჰქონდეს პროდუქტის, მასში გამოსაყენებ-
ლად განკუთვნილი ნებისმიერი ინგრედიენტის, შესაფუთი მასალის წარმოების, გადა-
მუშავებისა და დისტრიბუციის ეტაპებთან დაკავშირებული სათანადო ინფორმაცია, აწარ-
მოებდეს შესაბამის დოკუმენტაციასა და ჩანაწერებს, რომელიც საშუალებას იძლევა გან-
ხორციელდეს რძისა და ყველის წარმოშობის, სპეციფიკაციების და წარმოების პირობების 
დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასება და რომელსაც, მოთხოვნისთანავე, 
წარუდგენს სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოს. ეს ჩანაწერები უნდა 
მოიცავდეს, სულ მცირე, შემდეგ მონაცემებს: 

− მეწველი ცხვრის, მეწველი თხისა და მეწველი ძროხის რაოდენობა წველის პერიოდის 
დასაწყისში და ნებისმიერი ცვლილება (მატება ან შემცირება) სეზონის განმავლობაში;  
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− ყოველდღიურად გამოყენებული რძის მიახლოებითი რაოდენობა;   
− ყოველდღიურად დამზადებული ყველის რაოდენობა;  
− ყოველდღიურად გამოყენებული გუდების რაოდენობა;  
− თითოეული ტრანსპორტირების დროს გადატანილი გუდების რაოდენობა;  
− ბაზარზე განთავსებული ყველის რაოდენობა. 

მიკვლევადობის სისტემას კოორდინაციას უწევს თუშური გუდის დაცული ადგილწარმოშო-
ბის დასახელების ორგანიზაცია,  რომლის მიერ განსაზღვრული ნიშანდება თან უნდა ახლდეს 
პროდუქტს. 
 
 

VI. კავშირი პროდუქტის ხარისხს, რეპუტაციას ან სხვა მახასიათებლებს და  
      გეოგრაფიულ წარმოშობას შორის 
 

ბუნებრივი გარემო  
კლიმატი არის კონტინენტური, 5-6 თვის მანძილზე თოვლის საფარით და ზომიერად მზიანი 
ზაფხულით.  

1. ნოტიო კლიმატი ცივი ზამთრითა და მოკლე ზაფხულით (1,600-2,000 მ ზღვის დონი-
დან); 

2. გარდამავალი მთის კლიმატი ცივი ზამთრით და მოკლე ზაფხულით (2,000-2,400 მ 
ზღვის დონიდან);  

3. ნამდვილ ზაფხულს მოკლებული მაღალმთის ზომიერად ნოტიო კლიმატი (2,400-    
3,400 მ ზღვის დონიდან); 

4. მაღალმთის ნოტიო კლიმატი, მუდმივი თოვლითა და მყინვარებით, სადაც წლის ყველა 
თვის საშუალო ტემპერატურა 0°C- ზე დაბალია  (ზღვის დონიდან 3,400 მ-ზე ზევით).  

 

თუშური გუდის ყველი მზადდება სუბალპურ (Festuca ovina, Poa alpina, Zerna variegate, 
Dactylis glomerata, Lotus) და ალპურ (Festuca ovina, Poa alpina, Carex tristis and Campanula 
tridentata) საძოვრებზე, მაისი-აგვისტოს თვეებში. ტრადიციულად ზღვის დონიდან 1,600- 
1,900 მეტრზე მდებარე სავარგულები გამოიყენებოდა სოფლის მეურნეობისა და მეცხო-
ველეობისათვის, მაშინ როდესაც ცხვარი იმყოფებოდა საძოვრებზე ზღვის დონიდან 2,000 – 
3,400 მეტრზე. 
 

ადამიანური გარემო და ფაქტორები  
 

იმისათვის, რომ ხანგრძლივი ზამთრის პერიოდში საკვები ჰქონოდათ, თუშმა მეცხვარეებმა 
შეიმუშავეს ყველის გუდაში შენახვის ტრადიციული მეთოდი. საუკუნეების მანძილზე 
მეცხვარეებმა პროცესი დახვეწეს და ცოდნა თაობიდან თაობას გადასცეს.  
 

მომწიფების მეთოდი, რომლის დროსაც გამოიყენება გუდა და მაჭიკი, ყველში, გარდაქმნის 
სხვა პროცესებთან ერთად, იწვევს ცხიმების ლიპოლიზის პროცესს, რაც ყველს ანიჭებს 
თავისებურ გემოსა და არომატს. 
 

ეს ცოდნა, ასევე, გავლენას ახდენს თუშური ცხვრის მახასიათებლებზე, რომელიც ადაპტი-
რებულია თუშეთის მთების პირობებთან და რძესთან დაკავშირებულ მოთხოვნებთან. 
   
 

ცხვრის ჯიში 
თუშეთში გავრცელებული ცხვრის ჯიში: 
 

ზოგადი სახელწოდება − ცხვარი   
ლათინური სახელწოდება − Ovis Aries   
ჯიში − თუშური ცხვარი  
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თუშური ცხვარი საუკუნეების მანძილზე გამოჰყავდათ. დღეს არსებული სახით თუშური 
ცხვარი ჩამოყალიბდა XIII-XIV საუკუნეებში. პროდუქტიული მიმართულება სახორცე-
სამატყლო-სარძევეა. გავრცელებულია აღმოსავლეთ საქართველოში, ხასიათდება მაგარი 
კონსტიტუციით, ადვილად იტანს მთაბარობას, ექსტრემალურ პირობებში დიდ (500 კმ-მდე) 
მანძილზე გადარეკვას.   
 

თუშური ჯიშის ცხვრის რძე გამოირჩევა ცხიმის მაღალი შემცველობით, რაც აისახება ყველის 
ცხიმიანობაში. 
 
 

ბუნებრივი ფაქტორები 
საძოვრების მცენარეული საფარი,  რომლითაც იკვებება ცხოველი, რომლის რძე გამოიყენება 
თუშური გუდის დამზადებისთვის, გავლენას ახდენს რძის საგემოვნო თვისებებზე.  
 

შედარებით გრილი ზაფხული ყველის ოპტიმალურ პირობებში დამწიფების საშუალებას 
იძლევა. 

 
 

რეპუტაცია  
თუშურ გუდას საუკუნეების განმავლობაში მოიხმარდნენ საქართველოში და საზღვარგარეთ. 
დღესდღეობით, თუშური გუდა კომერციული პროდუქტია და მას კარგად იცნობს  
საქართველოს და ზოგიერთი პოსტ საბჭოთა ქვეყნის მომხმარებელი. ყველის დამზადების 
პროცესი კარგად არის ცნობილი და ის აღწერილია სხვადასხვა პუბლიკაციაში, წარმოდგე-
ნილია სხვადასხვა ფილმში: 
 

• 1922-1923 „თბილისის უნივერსიტეტის მოამბე“ − პეტრე მელიქიშვილი. გვ. 135, თავი − 
„ქართული ყველის სახეობები“, სადაც აღწერილია თუშური გუდის წარმოების 
პროცესი; 

• პუბლიკაცია „თუშეთი“, 1993. პუბლიკაცია ეფუძნება ქართველი ეთნოგრაფის, გიორგი 
ბოჭორიძის (1884-1939) კვლევებს. თუშური გუდის ყველის წარმოების პროცესის 
აღწერის გარდა, მოიცავს თუშური სამოსახლოსა და, ასევე,  გამოყენებული ინვენტარის 
აღწერასაც (ჩანახატები ეკუთვნის გიორგი ბოჭორიძეს); 

• სოსო ჩხაიძის ფილმი „თუში მეცხვარე“, რომელიც 1976 წელს არის გადაღებული, დეტა-
ლურად აღწერს ცხვრის გადარეკვის პროცესს და თუში მეცხვარეების ცხოვრებას; 

• 1980 წელს გადაღებული ლევან თუთბერიძის დოკუმენტური ფილმი „თუშური ყველი“. 

VII. შეფუთვისა და ნიშანდების წესები          

თუშური გუდა მომხმარებელს შეიძლება მიეწოდოს მთლიანი ან დაჭრილი სახით, შეფუთუ-
ლი ან შეფუთვის გარეშე.   
 

ბაზარზე განთავსებული  დაცული ადგილწარმოშობის დასახელებით − „თუშური გუდა“, 
რეგისტრირებული თითოეული თავი თუშური გუდის ან ყველის ნაჭრის შესახებ ინფორმაცია 
მომხმარებელს უნდა მიეწოდოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული „მომხმა-
რებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების შესახებ“ მოთხოვნათა 
გათვალისწინებით. ამასთანავე,  
 

• თითოეული თავი თუშური გუდას ან ყველის ნაჭრის დასახელების − „თუშური გუდის“  
მხედველობის არეში მითითებული უნდა იქნას სიტყვები − „დაცული ადგილწარმო-
შობის დასახელება“ და სახელმწიფო ხარისხის ნიშანი, რომლის გამოყენება რეგულირ-
დება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით; 

• დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების − „თუშური გუდა“ მწარმოებელთა ორგა-
ნიზაციის მიერ შემუშავებული სხვადასხვა ტიპის − ცხვრის რძის, ძროხის რძის და შე-
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რეული რძისაგან დამზადებული თუშური გუდისათვის  შემუშავებული  ლოგო (ნახ.1) 
  

   
ცხვრის შერეული ძროხის 

 

ნახ. 1  
დაცული ადგილწარმოშობის  დასახელების − „თუშური გუდა“ ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული 

სხვადასხვა ტიპის − ცხვრის რძის, ძროხის რძის და შერეული რძისაგან დამზადებული 
 თუშური გუდისათვის შემუშვებული ლოგო 

 
VIII. კონტროლის ორგანოები 
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელება − „თუშური გუდის“ სპეციფიკაციებთან და მისი 
წარმოების მახასიათებლებთან შესაბამისობის კონტროლი ხორციელდება საქართველოს 
კანონით განსაზღვრული: 

− თვითკონტროლით, რომელსაც  ახორციელებს  დაცული ადგილწარმოშობის დასახე-
ლება „თუშური გუდის“ მწარმოებელი; 

− შიდა კონტროლით, რომელსაც ახორციელებს დაცული ადგილწარმოშობის დასახელება 
თუშური გუდის  ორგანიზაცია, რომელიც ადგილზე ახორციელებს წარმოების პროცე-
სის შესაბამისობის შეფასებას სპეციფიკაციებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან, 
პროდუქტთან მიმართებაში ახორციელებს თუშური გუდის ორგანოლეპტიკური თვისე-
ბების შესაბამისობის შეფასებას  სპეციფიკაციებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან, 
თუშური გუდის ნაჭრებად დაჭრისა და შეფუთვის კონტროლს, ასევე, მიკვლევადობის 
ჩანაწერების, დოკუმენტაციისა და სხვა სათანადო ინფორმაციის შემოწმებას  და 
დახმარებას უწევს ბიზნესოპერატორს სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების  
ხელშეწყობის მიზნით; 

− გარე კონტროლით ანუ სახელმწიფო კონტროლით, რომელსაც ახორციელებს კომპე-
ტენტური ორგანო − სურსათის ეროვნული სააგენტო, მარშალ გელოვანის ქ. 6, 0159, 
თბილისი, საქართველო, ან მაკონტროლებელი ორგანო − იურიდიული პირი, რომელ-
საც, კომპეტენტური ორგანოს მიერ დელეგირებული აქვს სახელმწიფო კონტროლთან 
დაკავშირებული კონკრეტული ამოცანის შესრულება და რომელიც აკრედიტებულია 
საქართველოს ან ევროკავშირის და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 
ორგანიზაციის (OECD) წევრი ქვეყნების შესაბამისი ორგანოს მიერ. 
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(11) D 2015 619 S 
(73) მოროზოვ ვიქტორ ალექსანდროვიჩ (RU)  

კოსმონავტების გამზ. 5, კორპ. ,,გ“, ბ. 40 , 344092, რუსეთი, დონის როსტოვი,  
რუსეთის ფედერაცია (RU) 

(54) ეტიკეტი 
(28) 6 
(24) 2014 07 28 
(18) 2024 07 28 

___________________________________ 
 
(11) D 2015 624 S 

(73) ირაკლი ხუნდაძე (GE)  
თემქა,  მკრ. III, კვარტ. I, კორპ. 69, ბ. 21, 0197, თბილისი, საქართველო (GE) 

(54) ავტომობილი 
(28) 1 
(24) 2014 09 01 
(18) 2024 09 01 
(58) 2019 08 02 

___________________________________ 

                                                    
 

#15  2019 08 12 
 

185 



 
 
 

oficialuri Setyobinebebi 

 
 
 
 
 
 

(111) M 1999 12401 R2 
(156) 1999 07 02 
(186) 2029 07 02 
(732) ფილ ლიმიტიდ 

პემბროუკ ჰოლი, 42 კროუ ლეინი,  
პემბროუკი HM 19, P.O. Box HM 670,  
ჰამილტონი HMCX, ბერმუდის  
კუნძულები 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12402 R2 
(156) 1999 07 02 
(186) 2029 07 02 
(732) ფილ ლიმიტიდ 

პემბროუკ ჰოლი, 42 კროუ ლეინი,  
პემბროუკი HM 19, P.O. Box HM 670,  
ჰამილტონი HMCX, ბერმუდის  
კუნძულები 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12403 R2 
(156) 1999 07 02 
(186) 2029 07 02 
(732) ფილ ლიმიტიდ 

პემბროუკ ჰოლი, 42 კროუ ლეინი,  
პემბროუკი HM 19, P.O. Box HM 670,  
ჰამილტონი HMCX, ბერმუდის  
კუნძულები 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12404 R2 
(156) 1999 07 02 
(186) 2029 07 02 
(732) ფილ ლიმიტიდ 

პემბროუკ ჰოლი, 42 კროუ ლეინი,  
პემბროუკი HM 19, P.O. Box HM 670,  
ჰამილტონი HMCX, ბერმუდის  
კუნძულები 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12376 R2 
(156) 1999 06 15 
(186) 2029 06 15 
(732) ვან ნელე ტაბაკ ნედერლანდ ბ.ვ. 

სლახტედიკ 28 ა, 8501 ZA ჟაური,  
ნიდერლანდები 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12266 R2 
(156) 1999 05 14 
(186) 2029 05 14 

 
 
 
 
 
 
(732) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6301 ცუგი, შვეიცარია 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 12590 R2 
(156) 1999 08 23 
(186) 2029 08 23 
(732) არამექს ინტერნეშენელ ლლკ 

ბიზნეს სენტრალ ტაუერსი, A2302,  
დუბაი მედია სიტი (ტეცომ), შეიხ ზაიედ  
როუდი, პ.ო.ბოქს 95946, დუბაი, არაბთა  
გაერთიანებული საამიროები 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12593 R2 
(156) 1999 08 23 
(186) 2029 08 23 
(732) კენტ გიდა მადელერი სანაი ვე  

თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი 
ჯუმჰურიეთ მაჰალესი, 2253 სოქაქ, No: 11  
გებზე/ქოჯაელი, თურქეთი 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12598 R2 
(156) 1999 08 23 
(186) 2029 08 23 
(732) კორევიო ინტერნასიონალ სარლ 

პლას-დეზ-ალპი 4, 1201 ჟენევა,  
შვეიცარია 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12475 R2 
(156) 1999 07 09 
(186) 2029 07 09 
(732) იუნაიტიდ ტექნოლოჯის  

კორპორეიშენ 
თენ ფარმ სპრინგს როუდი, 
ფარმინგტონი, CT 06032, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12477 R2 
(156) 1999 07 09 
(186) 2029 07 09 
(732) იუნაიტიდ ტექნოლოჯის  

კორპორეიშენ 
თენ ფარმ სპრინგს როუდი, 
ფარმინგტონი, CT 06032, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12333 R2 
(156) 1999 06 15 
(186) 2029 06 15 
(732) ჯონსონ & ჯონსონ 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 
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უან ჯონსონ & ჯონსონ პლაზა, ნიუ-
ბრანზუიკი, ნიუ-ჯერზი 08933, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12485 R2 
(156) 1999 07 12 
(186) 2029 07 12 
(732) მაკ-კეინ ფუდზ ლიმიტიდ 

8800 მეინ სტრიტი, ფლორენსვილ-
ბრისტოლი, ნიუ-ბრანსვიკი, E7L 1B2, 
კანადა 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12486 R2 
(156) 1999 07 12 
(186) 2029 07 12 
(732) მაკ-კეინ ფუდზ ლიმიტიდ 

8800 მეინ სტრიტი, ფლორენსვილ-
ბრისტოლი, ნიუ-ბრანსვიკი, E7L 1B2, 
კანადა 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12467 R2 
(156) 1999 07 09 
(186) 2029 07 09 
(732) ფლიშმენ-ჰილარდ ინკ. 

200 ნორთ ბროდვეი, სენტ-ლუისი, 
მისური (MO) 63102, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12489 R2 
(156) 1999 07 12 
(186) 2029 07 12 
(732) კიმბერლი-კლარკ უორლდვაიდ, ინკ. 

ნიინა, უისკონსინი 54956, აშშ 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 12495 R2 
(156) 1999 07 12 
(186) 2029 07 12 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 

ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდები 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12499 R2 
(156) 1999 07 12 
(186) 2029 07 12 
(732) უნილევერ ნ. ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდები 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12571 R2 
(156) 1999 07 13 
(186) 2029 07 13 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 

ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდები 

________________________________________ 

(111) M 1999 12500 R2 
(156) 1999 07 12 
(186) 2029 07 12 
(732) პროქტერ ენდ გემბლ  

ინტერნასიონალ ოპერასიონს ს.ა. 
47, რუტ დე სენ-ჟორჟი, 1213 პეტი-ლანსი, 
შვეიცარია 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12798 R2 
(156) 1999 09 27 
(186) 2029 09 27 
(732) ბაკარდი & კომპანი ლიმიტიდ  

ოილეშტრასე 5, 9490 ვადუცი, 
ლიხტენშტაინი 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12832 R2 
(156) 1999 09 27 
(186) 2029 09 27 
(732) პფაიზერ  ინკ. 

235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი  10017-
5755, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12675 R2 
(156) 1999 08 24 
(186) 2029 08 24 
(732) ჯენერალ მოტორს ლლკ 

300 რენესანს სენტერი, სიტი-ოფ-
დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი 48265-3000, 
აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12678 R2 
(156) 1999 08 24 
(186) 2029 08 24 
(732) ფორდ მოტორ კომპანი 

უან ამერიკან როუდი, დირბორნი, 
მიჩიგანი 48126, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12786 R2 
(156) 1999 09 23 
(186) 2029 09 23 
(732) იუნაიტიდ პარსელ სერვის ოფ  

ამერიკა ინკ. 
55 გლენლეიქ პარკვეი, NE ატლანტა, 
ჯორჯია, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12787 R2 
(156) 1999 09 23 
(186) 2029 09 23 
(732) იუნაიტიდ პარსელ სერვის ოფ  

ამერიკა ინკ. 
55 გლენლეიქ პარკვეი, NE ატლანტა,  
ჯორჯია, აშშ 

________________________________________ 
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(111) M 1999 12578 R2 
(156) 1999 08 23 
(186) 2029 08 23 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა, 
ჯორჯია 30313, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12733 R2 
(156) 1999 09 23 
(186) 2029 09 23 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 

ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდები 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12734 R2 
(156) 1999 09 23 
(186) 2029 09 23 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 

ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდები 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12707 R2 
(156) 1999 08 24 
(186) 2029 08 24 
(732) ლორელ ბენკ მეშინს კო., ლტდ 

N1-2, ტორანომონ 1-ჩომე მინატო-კუ, 
ტოკიო, იაპონია 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12629 R2 
(156) 1999 08 24 
(186) 2029 08 24 
(732) იანსენ ბიოტეკ ინკ. 

800 რიჯვიუ დრაივი, ჰორშამი, 
პენსილვანია 19044, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12752 R2 
(156) 1999 09 23 
(186) 2029 09 23 
(732) იუნაიტიდ პარსელ სერვის ოფ  

ამერიკა ინკ. 
55 გლენლეიქ პარკვეი, NE ატლანტა, 
ჯორჯია, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12931 R2 
(156) 1999 11 04 
(186) 2029 11 04 
(732) კატერპილარ ინკ. 

100 ჩრდილო-აღმოსავლეთი ედამზ 
სტრიტი, პეორია, IL 61629-6490, აშშ 

________________________________________ 
 

(111) M 1999 12932 R2 
(156) 1999 11 04 
(186) 2029 11 04 
(732) კატერპილარ ინკ. 

100 ჩრდილო-აღმოსავლეთი ედამზ 
სტრიტი, პეორია, IL 61629-6490, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12971 R2 
(156) 1999 11 09 
(186) 2029 11 09 
(732) კენგოლ ლიმიტიდ 

იუნიტ A, ბრუკ პარკ ისტ, შირბრუკი, 
NG20 8 RY, დიდი ბრიტანეთი, 
გაერთიანებული სამეფო 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19039 R1 
(156) 2009 01 16 
(186) 2029 01 16 
(732) დივან თურიზმ იშლეთმელერი  

ანონიმ შირქეთი 
იუნალან მაჰალესი აიაზმა ჯადესი 
No:131/6 ჩამლიჯა იშ მერქეზი A ბლოქ 
იუსქიუდარ სტამბოლი, თურქეთი 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19444 R1 
(156) 2009 06 29 
(186) 2029 06 29 
(732) ჯონსონ კონტროლზ ტექნოლოჯი გმბჰ 

ვიქტორ ფონ ბრანს-შტრასე 21, 8212 
ნიუჰაუზენი ამ რეინფოლი, შვეიცარია 

________________________________________ 
 
(111) M 2008 19013 R1 
(156) 2008 12 15 
(186) 2028 12 15 
(732) შპს  „ივერიაფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-10 კმ., 
0159, თბილისი, საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2008 19014 R1 
(156) 2008 12 15 
(186) 2028 12 15 
(732) შპს  „ივერიაფარმა“ 

დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-10 კმ.,  
0159, თბილისი, საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19396 R1 
(156) 2009 06 16 
(186) 2029 06 16 
(732) ლონგვი ს.ა. 

სერიტო 520, ფლორ 9 "A", 1010 ბუენოს-
აირესი, არგენტინა 

________________________________________ 
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(111) M 2009 19448 R1 
(156) 2009 06 29 
(186) 2029 06 29 
(732) ტრომმსდორფფ გმბჰ უნდ კო. კგ,  

ტრომმსდორფფშტრასე 2-6, 52477  
ალსდორფი, გერმანია 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12342 R2 
(156) 1999 06 15 
(186) 2029 06 15 
(732) იანსენ ფარმაცეტიკა ნ.ვ. 

30 ტურნჰოუტსევეგი, B-2340 ბეერსე,  
ბელგია 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19405 R1 
(156) 2009 06 16 
(186) 2029 06 16 
(732) ჯონსონ კონტროლზ ტექნოლოჯი გმბჰ 

ვიქტორ ფონ ბრანს-შტრასე 21, 8212  
ნიუჰაუზენი ამ რეინფოლი, შვეიცარია 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19414 R1 
(156) 2009 06 16 
(186) 2029 06 16 
(732) რეფლზ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 

1 უოლიჩ სტრიტი №17-01, გუოკო 
ტაუერი, 078881, სინგაპური 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19381 R1 
(156) 2009 05 27 
(186) 2029 05 27 
(732) უნილევერ ნ. ვ. 

ვეენა 455, 3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდები 

________________________________________ 
 
 
(111) M 2009 19468 R1 
(156) 2009 06 29 
(186) 2029 06 29 
(732) რეფლიზ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 

1 უოლიჩ სტრიტი №17-01, გუოკო 
ტაუერი, 078881, სინგაპური 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19570 R1 
(156) 2009 07 24 
(186) 2029 07 24 
(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი 

უან პროქტერ & გემბლ პლაზა, 
ცინცინატი, ოჰაიო, აშშ 

________________________________________ 
 

(111) M 2009 19573 R1 
(156) 2009 07 24 
(186) 2029 07 24 
(732) ზე პროქტერ & გემბლ კომპანი 

უან პროქტერ & გემბლ პლაზა, 
ცინცინატი, ოჰაიო, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19743 R1 
(156) 2009 09 11 
(186) 2029 09 11 
(732) ასკენსია დიაბეტეს ქეა ჰოლდინგს აგ 

პეტერ მერიან-შტრასე 90, 4052 ბაზელი, 
შვეიცარია 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19433 R1 
(156) 2009 06 16 
(186) 2029 06 16 
(732) ოუფენ ჯოინტ სტოკ კომპანი  

„ნიჟნი ნოვგოროდ  ქემიკალ ენდ 
ფარმაცეუტიკალ პლანტ“ 
7 სალგანსკაია სტრიტი, 603950, GSP-459, 
ნიჟნი-ნოვგოროდი, რუსეთის ფედერაცია 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19434 R1 
(156) 2009 06 16 
(186) 2029 06 16 
(732) ოუფენ ჯოინტ სტოკ კომპანი  

„ნიჟნი ნოვგოროდ  ქემიკალ ენდ 
ფარმაცეუტიკალ პლანტ“ 
7 სალგანსკაია სტრიტი, 603950, GSP-459, 
ნიჟნი-ნოვგოროდი, რუსეთის ფედერაცია 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19486 R1 
(156) 2009 06 29 
(186) 2029 06 29 
(732) ოუფენ ჯოინტ სტოკ კომპანი  

„ნიჟნი ნოვგოროდ  ქემიკალ ენდ  
ფარმაცეუტიკალ პლანტ“ 
7 სალგანსკაია სტრიტი, 603950, GSP-459,  
ნიჟნი-ნოვგოროდი, რუსეთის ფედერაცია 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19755 R1 
(156) 2009 09 11 
(186) 2029 09 11 
(732) შანელ სარლ 

ბურგშტრასე 26, CH-8750, გლარისი, 
შვეიცარია 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19824 R1 
(156) 2009 09 30 
(186) 2029 09 30 
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(732) პპგ ინდასტრიზ ოჰაიო ინკ. 
3800 უესტ 143-ე სტრიტი, კლივლენდი, 
ოჰაიო 44111, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19552 R1 
(156) 2009 07 13 
(186) 2029 07 13 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

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

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19553 R1 
(156) 2009 07 13 
(186) 2029 07 13 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

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

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19597 R1 
(156) 2009 07 24 
(186) 2029 07 24 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

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

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19598 R1 
(156) 2009 07 24 
(186) 2029 07 24 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

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

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19599 R1 
(156) 2009 07 24 
(186) 2029 07 24 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

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

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19600 R1 
(156) 2009 07 24 
(186) 2029 07 24 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

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

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19601 R1 
(156) 2009 07 24 
(186) 2029 07 24 
(732) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

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

________________________________________ 

(111) M 2009 19841 R1 
(156) 2009 09 30 
(186) 2029 09 30 
(732) ჩაინა რეილვეი ექსპრეს კო., ლტდ 

No7, ჟონგჰე როადი, საიენს სითი,  
ფენგტაის რაიონი, პეკინი, ჩინეთის 
 სახალხო რესპუბლიკა 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19842 R1 
(156) 2009 09 30 
(186) 2029 09 30 
(732) ჩაინა რეილვეი ექსპრეს კო., ლტდ 

No7, ჟონგჰე როადი, საიენს სითი, 
ფენგტაის რაიონი, პეკინი, ჩინეთის 
სახალხო რესპუბლიკა 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19799 R1 
(156) 2009 09 11 
(186) 2029 09 11 
(732) ორიონ კორპორეიშენ 

ორიონინტიე 1, 02200 ესპოო, ფინეთი 
________________________________________ 
 
(111) M 2009 20098 R1 
(156) 2009 12 15 
(186) 2029 12 15 
(732) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(ვაჭრობს, აგრეთვე, როგორც ტოიოტა 
მოტორ კორპორეიშენ) 
1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში, აიჩი-კენ, 
იაპონია 

________________________________________ 
 
(111) M 2010 20446 R1 
(156) 2010 05 13 
(186) 2030 05 13 
(732) ლა მერ ტექნოლოჯი ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
767 ფიფს ავენიუ, ნიუ-იორკი 10153, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 2010 20447 R1 
(156) 2010 05 13 
(186) 2030 05 13 
(732) ლა მერ ტექნოლოჯი ინკ.  

(დელავერის კორპორაცია) 
767 ფიფს ავენიუ, ნიუ-იორკი 10153, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12534 R2 
(156) 1999 07 12 
(186) 2029 07 12 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 

ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდები 

________________________________________ 
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(111) M 1999 12099 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) სილაგ გმბჰ ინტერნეშენელ 

ლანდის+გირ-შტრასე 1, CH-6300 ცუგი, 
შვეიცარია 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 11966 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) პოსკო ინტერნეშენელ კორპორეიშენ 

10, ტონგილ-რო, ჯუნგ-გუ, სეული, 
კორეის რესპუბლიკა 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 11967 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) პოსკო ინტერნეშენელ კორპორეიშენ 

10, ტონგილ-რო, ჯუნგ-გუ, სეული, 
კორეის რესპუბლიკა 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12544 R2 
(156) 1999 07 12 
(186) 2029 07 12 
(732) ლაბორატუაღ ნორევა ლედ 

66 ავენიუ დე შამზ ელიზე, F-75008 
პარიზი, საფრანგეთი 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12555 R2 
(156) 1999 07 12 
(186) 2029 07 12 
(732) რაინმეტალ აუტომოტივ აგ 

კარლ-შმიდტ-შტრასე 2-8, 74172  
ნეკარსულმი, გერმანია 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12149 R2 
(156) 1999 05 12 
(186) 2029 05 12 
(732) ლავაცა პროფესიონალ იუ კეი  

ლიმიტიდ 
3D დანდი როუდი, სლაგი, ბერქშირი SL1 
4LG, გაერთიანებული სამეფო 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12189 R2 
(156) 1999 05 13 
(186) 2029 05 13 
(732) ინტერკონტინენტალ გრეიტ  

ბრენდზ ლლკ 
100 დიფორისტ ავენიუ, ისტ ჰანოვერი, 
ნიუ-ჯერზი, 07936, აშშ 

________________________________________ 

(111) M 1999 12119 R2 
(156) 1999 05 10 
(186) 2029 05 10 
(732) ბაული ს.პ.ა. 

31, ვია ჯ. ვერდი, 37060 კასტელ დ' აძანო 
(ვერონა), იტალია 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12560 R2 
(156) 1999 07 12 
(186) 2029 07 12 
(732) კომპანი შამპენუაზ პჰ-სჰ. პიპერ  

ჰედსიკ-ანსიენ მეზონ ჰედსიკ ფონდე 
ან 1785 
12 ალე დიუ ვინობლი, 51100 რეიმსი, 
საფრანგეთი 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12904 R2 
(156) 1999 11 03 
(186) 2029 11 03 
(732) ლ'ორეალ  

14, რიუ როიალი, 75008 პარიზი, 
საფრანგეთი 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12562 R2 
(156) 1999 07 12 
(186) 2029 07 12 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 

ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდები 

________________________________________ 
 
(111) M 1999 12967 R2 
(156) 1999 11 09 
(186) 2029 11 09 
(732) ისტმენ კოდაკ კომპანი 

343, სტეიტ სტრიტი, როჩესტერი,  
ნიუ-იორკი 14650, აშშ 

________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

 
 
 
(111) M 1999 12598 R  
(732) კარდიომ ინტერნასიონალ აგ 

ხამერშტრასე 176, CH-6300 ცუგი,  
შვეიცარია 

(770) კორევიო ლლკ 
1350 ედმონტ ავენიუ, სუიტი 2300,  
ჩესტერი, PA 19013, აშშ 

(580) 10 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 12598 R  
(732) კორევიო ინტერნასიონალ სარლ 

პლას-დეზ-ალპი 4, 1201 ჟენევა,  
შვეიცარია 

(770) კარდიომ ინტერნასიონალ სა 
რიუ-დეზ-ალპი 21, 1201 ჟენევა,  
შვეიცარია 

(580) 10 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 2003 15303 R  
(732) კორევიო ინტერნასიონალ სარლ 

პლას-დეზ-ალპი 4, 1201 ჟენევა,  
შვეიცარია 

(770) კარდიომ ინტერნასიონალ სა 
რიუ-დეზ-ალპი 21, 1201 ჟენევა,  
შვეიცარია 

(580) 10 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 2007 17229 R  
(732) ტელეფლექს ლაიფ საიენს 

ანლიმიტიდ კომპანი 
3 ფლორ პარ ლა ვილ პლეისი,  
14 პარ ლა ვილ როუდი, ჰამილტონი   
HM08, ბერმუდის კუნძულები 

(770) ზე ლარინგილ მასკ კომპანი  
ლიმიტიდ 
ს/ყ 221, ლე როშე, ვიქტორია, მაჰი,  
სეიშელი 

(580) 11 06 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 2008 18908 R  
(732) ლა სენზა ინტერნეშნლ კანადა,  

ელელსი 
9720 ვილშირ ბულვარი, 6 ფლორი,  
ბევერლი ჰილსი, კალიფორნია  
90212, აშშ 

(770) ლა სენზა კორპორეიშენ 
1608 სტ.რეგის, დორვალი, H9P 1H6,  
კვებეკი, კანადა 

(580) 27 06 2019 
________________________________________ 

 
 
 
(111) M 1996 2570 R  
(732) ლ'ორეალ 

14, რიუ როიალი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) ჰელენა რუბინსტეინ ს.ა. 
პარიზი, საფრანგეთი 

(580) 10 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 1995 773 R  
(732) ლ'ორეალ 

14, რიუ როიალი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) ჰელენა რუბინსტეინ ს.ა. 
პარიზი, საფრანგეთი 

(580) 10 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 1995 772 R  
(732) ლ'ორეალ 

14, რიუ როიალი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) ჰელენა რუბინსტეინ ს.ა. 
პარიზი, საფრანგეთი 

(580) 10 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 12544 R  
(732) ლაბორატუაღ ნორევა ლედ 

66 ავენიუ დე შამზ ელიზე, F-75008  
პარიზი, საფრანგეთი 

(770) ლაბორატუარ ომეგა ფარმა ფრანს 
20 რიუ ანრე ჟიდი, 92320 შატილიონი,  
საფრანგეთი 

(580) 11 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 2015 25858 R  
(732) ლა სენზა ინტერნეშნლ კანადა,  

ელელსი 
9720 ვილშირ ბულვარი, 6 ფლორი,  
ბევერლი ჰილსი, კალიფორნია  
90212, აშშ 

(770) ლა სენზა კორპორეიშენ 
900-1959 აპერ უოტერ სტრიტ, ჰალიფაქს,  
ახალი შოტლანდია B3J 3 N2, კანადა 

(580) 27 06 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 2018 29570 R  
(732) ანა გრემელაშვილი 

უჩანეიშვილის ქ. 67, თბილისი,  
საქართველო 
(770) ბექა გრემელაშვილი 

uflebebis sruli gadacema 
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შავგულიძის ქ. 7ა, ბ. 30, 0183, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 12 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 1997 6184 R  
(732) სქსველ ავსტრალია პტი ლტდ 

ლეველ 3, 678 ვიქტორია სტრიტი,  
რიჩმონდი, ვიქტორია, 3121, ავსტრალია 

(770) ანსელ ლიმიტიდ 
ლეველ 3, 678 ვიქტორია სტრიტი,  
რიჩმონდი, ვიქტორია 3121, ავსტრალია 

(580) 18 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 1997 6184 R  
(732) ლაიფსტაილზ ჰელსქეა პტი ლტდ 

30, სესილ სტრიტი, N19-08 პრუდენშელ  
ტაუერი, სინგაპური 049712, ავსტრალია 

(770) სქსველ ავსტრალია პტი. ლტდ 
ლეველ 3, 678 ვიქტორია სტრიტი,  
რიჩმონდი, ვიქტორია, 3121, ავსტრალია 

(580) 18 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 1997 6184 R  
(732) ანსელ ლიმიტიდ 

ლეველ 3, 678 ვიქტორია სტრიტი,  
რიჩმონდი, ვიქტორია 3121, ავსტრალია 

(770) ანსელ გმბჰ 
შტალგრუბერინგ 3, 81829 მიუნხენი,  
გერმანია 

(580) 18 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 1997 6185 R  
(732) ლაიფსტაილზ ჰელსქეა პტი ლტდ 

30, სესილ სტრიტი, N19-08 პრუდენშელ  
ტაუერი, სინგაპური 049712, სინგაპური 

(770) სქსველ ავსტრალია პტი ლტდ 
ლეველ 3, 678 ვიქტორია სტრიტი,  
რიჩმონდი, ვიქტორია, 3121, ავსტრალია 

(580) 17 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 1997 6185 R  
(732) ანსელ ლიმიტიდ 

ლეველ 3, 678 ვიქტორია სტრიტი,  
რიჩმონდი, ვიქტორია 3121, ავსტრალია 

(770) ანსელ გმბჰ 
შტალგრუბერინგ 3, 81829 მიუნხენი,  
გერმანია 

(580) 17 07 2019 
________________________________________ 
 
 
 

(111) M 1997 6185 R  
(732) სქსველ ავსტრალია პტი ლტდ 

ლეველ 3, 678 ვიქტორია სტრიტი,  
რიჩმონდი, ვიქტორია, 3121, ავსტრალია 

(770) ანსელ ლიმიტიდ 
ლეველ 3, 678 ვიქტორია სტრიტი,  
რიჩმონდი, ვიქტორია 3121, ავსტრალია 

(580) 17 07 2019 
________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

 
 
 
(111) M 1999 12598 R  
(732) კარდიომ ინტერნასიონალ სა 

რიუ-დეზ-ალპი 21, 1201 ჟენევა,  
შვეიცარია 

(770) კარდიომ ინტერნასიონალ აგ 
ხამერშტრასე 176, CH-6300 ცუგი,  
შვეიცარია 

(580) 10 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 12485 R  
(732) მაკ-კეინ ფუდზ ლიმიტიდ 

8800 მეინ სტრიტი, ფლორენსვილ- 
ბრისტოლი, ნიუ-ბრანსვიკი, E7L 1B2,  
კანადა 

(770) მაკ-კეინ ფუდზ ლიმიტიდ 
107 მეინ სტრიტი, ფლორენსვილი,  
ნიუ-ბრანზუიკი, E7L 1B2, კანადა 

(580) 25 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 12486 R  
(732) მაკ-კეინ ფუდზ ლიმიტიდ 

8800 მეინ სტრიტი, ფლორენსვილ- 
ბრისტოლი, ნიუ-ბრანსვიკი, E7L 1B2,  
კანადა 

(770) მაკ-კეინ ფუდზ ლიმიტიდ 
107 მეინ სტრიტი, ფლორენსვილი,  
ნიუ-ბრანზუიკი, E7L 1B2, კანადა 

(580) 25 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 12678 R  
(732) ფორდ მოტორ კომპანი 

უან ამერიკან როუდი, დირბორნი,  
მიჩიგანი 48126, აშშ 

(770) ფორდ მოტორ კომპანი 
ზე ამერიკან როუდი, დირბორნი,  
მიჩიგანი 48121, აშშ 

(580) 15 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 12971 R  
(732) კენგოლ ლიმიტიდ 

იუნიტ A, ბრუკ პარკ ისტ, შირბრუკი,  
NG20 8 RY, დიდი ბრიტანეთი,  
გაერთიანებული სამეფო 

(770) კენგოლ ლიმიტიდ 
გრინვილ ქორტი, ბრიტველ როუდი,  
ბერნემი, ბაკინგემშირი SL1 8DF, 
 გაერთიანებული სამეფო 

(580) 15 07 2019 
________________________________________ 
 

 
 
 
(111) M 2003 15303 R  
(732) კარდიომ ინტერნასიონალ სა 

რიუ-დეზ-ალპი 21, 1201 ჟენევა, შვეიცარია 
(770) კარდიომ ინტერნეშენელ აგ 

ხამერშტრასე 176, CH-6300 ცუგი,  
შვეიცარია 

(580) 10 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 2004 15485 R  
(732) ვიბოროვა ს.ა. 

ულ. იანიკოვსკა 23, 61-070 პოზნანი,  
პოლონეთი 

(770) ვიბოროვა ს.ა. 
ულ. კომანდორია 5, 61-023 პოზნანი,  
პოლონეთი 

(580) 16 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 2009 19039 R  
(732) დივან თურიზმ იშლეთმელერი  

ანონიმ შირქეთი 
იუნალან მაჰალესი აიაზმა ჯადესი  
No:131/6 ჩამლიჯა იშ მერქეზი A ბლოქ  
იუსქიუდარ სტამბოლი, თურქეთი 

(770) დივან თურიზმ იშლეთმელერი  
ანონიმ შირქეთი 
სარაი მაჰალესი, აჰმეთ თევფიკ ილერი  
ჯად., No:15 იუმრანიე სტამბოლი,  
თურქეთი 

(580) 01 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 2009 19414 R  
(732) რეფლზ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 

1 უოლიჩ სტრიტი №17-01, გუოკო  
ტაუერი, 078881, სინგაპური 

(770) რეფლზ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 
250 ნორთ ბრიდჯ როუდი, N10-00  
რეფლზ სიტი ტაუერი, სინგაპური  
179101, სინგაპური 

(580) 19 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 2009 19468 R  
(732) რეფლიზ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 

1 უოლიჩ სტრიტი №17-01, გუოკო  
ტაუერი, 078881, სინგაპური 

(770) რეფლიზ ინტერნეშენელ ლიმიტიდ 
250 ნორთ ბრიჯი როუდი, N10-00  
რეფლიზ სიტი ტაუერი, 179101,  
სინგაპური 

(580) 19 07 2019 
________________________________________ 

mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba 
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(111) M 1999 11966 R  
(732) პოსკო ინტერნეშენელ  

კორპორეიშენ 
10, ტონგილ-რო, ჯუნგ-გუ, სეული,  
კორეის რესპუბლიკა 

(770) პოსკო დაევუ კორპორეიშენ 
84-11, ნამდაემუნრო 5-გა, ჩუნგ-გუ,  
სეული, კორეის რესპუბლიკა 

(580) 15 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11967 R  
(732) პოსკო ინტერნეშენელ  

კორპორეიშენ 
10, ტონგილ-რო, ჯუნგ-გუ, სეული,  
კორეის რესპუბლიკა 

(770) პოსკო დაევუ კორპორეიშენ 
84-11, ნამდაემუნრო 5-გა, ჩუნგ-გუ,  
სეული, კორეის რესპუბლიკა 

(580) 15 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11967 R  
(732) პოსკო დაევუ კორპორეიშენ 

84-11, ნამდაემუნრო 5-გა, ჩუნგ-გუ,  
სეული, კორეის რესპუბლიკა 

(770) დაევუ ინტერნეშენელ  
კორპორეიშენ 
541, ნამდაემუნრო 5-გა, ჩუნგ-გუ, სეული,  
კორეის რესპუბლიკა 

(580) 15 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 12555 R  
(732) რაინმეტალ აუტომოტივ აგ 

კარლ-შმიდტ-შტრასე 2-8, 74172  
ნეკარსულმი, გერმანია 

(770) კსპგ აგ 
კარლ-შმიდტ-შტრასე 2-8, 74172  
ნეკარსულმი, გერმანია 

(580) 27 06 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 12149 R  
(732) ლავაცა პროფესიონალ იუ კეი  

ლიმიტიდ 
3D დანდი როუდი, სლაგი, ბერქშირი SL1  
4LG, გაერთიანებული სამეფო 

(770) მარს დრინკს იუ კეი ლიმიტიდ 
3D დანდი როუდი, სლაგი, ბერქშირი SL1  
4LG, გაერთიანებული სამეფო 

(580) 01 07 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 1999 12560 R  
(732) კომპანი შამპენუაზ პჰ-სჰ. პიპერ  

ჰედსიკ-ანსიენ მეზონ ჰედსიკ  

ფონდე ან 1785 
 12 ალე დიუ ვინობლი, 51100 რეიმსი,  
საფრანგეთი 

(770) პიპერ ჰედსიკ, ანსიენ მეზონ ჰედსიკ  
ფონდე ან 1785, კომპანი შამპენუაზ  
(სოსიეტე პარ აქციონ სიმპლიფიე) 
 12 ალე დიუ ვინობლი, 51100 რეიმსი,  
საფრანგეთი 

(580) 24 06 2019 
________________________________________ 
 
(111) M 2017 28122 R  
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს)  

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

(770) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს)  
ინკ. (დელავერის კორპორაცია) 
2711 სენტერვილ როუდ, სუით 300,  
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ 

(580) 18 01 2019 
________________________________________ 
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(111) M 2019 31157 R  
(151) 2019 05 03 
(732) შპს ,,ჯეო-კოოპ“ 

ა. თვალჭრელიძის ქ. 2, 0182, თბილისი,  
ისანი-სამგორის რაიონი, საქართველო 

(141) 2019 08 02  
________________________________________ 
 
(111) M 1999 11360 R  
(151) 1999 01 11 
(732) ალკატელ ლიუსენ ფრანსე 

12 რიუ დე ლა ბომი, 75008 პარიზი,  
საფრანგეთი 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19033 R  
(151) 2009 01 16 
(732) შპს ,,გორელლი“ 

შინდისის გზატკეცილი II კმ., 1400,  
გორი, საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19034 R  
(151) 2009 01 16 
(732) რევაზ მდინარაძე 

ლაღიძის ქ. 2, თბილისი, საქართველო 
________________________________________ 
 
(111) M 2009 19035 R  
(151) 2009 01 16 
(732) შპს ,,გორელლი“ 

შინდისის გზატკეცილი II კმ., 1400,  
გორი, საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19036 R  
(151) 2009 01 16 
(732) შპს ,,გორელლი“ 

შინდისის გზატკეცილი II კმ., 1400,  
გორი, საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19037 R  
(151) 2009 01 16 
(732) შპს ,,გორელლი“ 

შინდისის გზატკეცილი II კმ., 1400,  
გორი, საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19038 R  
(151) 2009 01 16 
(732) ფალმირა თურიზმ თიჯარეთ ა.შ. 

ინკილაფ მაჰ. დრ. ფაზილ ქიუჩიუქ ჯად.  

 
 
 
 
No: 15, 34768 უმრანიე-სტამბოლი,  
თურქეთი 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19040 R  
(151) 2009 01 16 
(732) შპს ,,ჯეომილ“ 

ჭირნახულის ქ. 4, 0151 თბილისი,  
საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19041 R  
(151) 2009 01 16 
(732) ბრისტოლ-მაიერს სკუიბ კომპანი 

345 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10154, აშშ 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19042 R  
(151) 2009 01 16 
(732) ესილი ინვესტისემენტს ინკ. 

ედიფისიო ელ დორადო კალე 52 ი  
ელვირა მენდესი, პანამის რესპუბლიკა 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19043 R  
(151) 2009 01 16 
(732) ესილი ინვესტისემენტს ინკ. 

ედიფისიო ელ დორადო კალე 52 ი  
ელვირა მენდესი, პანამის რესპუბლიკა 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19044 R  
(151) 2009 01 16 
(732) შპს „ჟორჟოლიანი თრეიდინგი“ 

ჟიული შარტავას ქ. 43, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19051 R  
(151) 2009 01 16 
(732) დექორ რულო ფირჩა სანაი ვე  

თიჯარეთ ლიმიტიდ შირქეთი 
E-5 იანიოლ ჯადი, No:42 ქაინარჯა  
ფენდიქ სტამბოლი, თურქეთი 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19048 R  
(151) 2009 01 16 
(732) დექორ რულო ფირჩა სანაი ვე  

თიჯარეთ ლიმიტიდ შირქეთი 
E-5 იანიოლ ჯადი, No:42 ქაინარჯა  
ფენდიქ სტამბოლი, თურქეთი 

________________________________________ 
 

sasaqonlo niSnebis registraciis Sewyveta  
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(111) M 2009 19049 R  
(151) 2009 01 16 
(732) ჰაი ტექ კომპიუტერ კორპორეიშენ 

N23, ქსინგჰუა როუდი, ტაოიუან სიტი,  
ტაოიუან ქაუნტი 330, ტაივანი, რ.ო.ჩ.,  
ტაივანი, ჩინეთის პროვინცია 

________________________________________ 
 
(111) M 2009 19050 R  
(151) 2009 01 16 
(732) როსსია მარკეტინგ უნდ  

დისტრიბუტიონსგეზელშაფტ მბჰ  
ტრაბენერ შტრასე 27, 14193, ბერლინი,  
გერმანია 

________________________________________ 
 
(111) M 2012 22637 R  
(151) 2012 05 16 
(732) ტელეფონიკა, ს.ა. 

გრან ვია, 28, 28013 მადრიდი, ესპანეთი 
________________________________________ 
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(800) 820785 
(732) YANDEX LLC 

Leo Tolstoy Str. 16, RU-119021 Moscow,  
რუსეთის ფედერაცია 

(791) YANDEX MADIASERVICES LLC 
ul. Sadovnicheskaya, d. 82, ctr. 2,  
pom. 10A05, 115035 Moscow, რუსეთის  
ფედერაცია 

(793) 1584 
(793) მარტივი 
(793) 06 07 2018-დან ნიშნის მოქმედების ვადით 
(793)  
9 − Scientific, nautical, surveying, electric, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measu-
ring, signalling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instruments; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound 
or images; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and compu-
ters; fire-extinguishing apparatus. 
 

16 − Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; statio-
nery; adhesives for stationery or household purpo-
ses; artists' materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic mate-
rials for packaging (not included in other classes); 
printers' type; printing blocks. 
 

35 − Advertising; business management; business 
administration; office functions. 
 

36 − Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
 

38 − Telecommunications including providing user 
access to a global computer network (service 
providers). 
 

39 − Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement. 
 

41 − Education; providing of training; entertain-
ment; sporting and cultural activities. 
 

42 − Scientific and technological services and rese-
arch; legal services; design and development of 
computer hardware and software; recovery of 
computer data; consultancy in the field of computer 
hardware; computer rental. 
________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
(800) 1334648 
(732) YANDEX LLC 

Leo Tolstoy Str. 16, RU-119021 Moscow,  
რუსეთის ფედერაცია 

(791) YANDEX MADIASERVICES LLC 
ul. Sadovnicheskaya, d. 82, ctr. 2,  
pom. 10A05, 115035 Moscow, რუსეთის  
ფედერაცია 

(793) 1585 
(793) მარტივი 
(793) 06 07 2018-დან ნიშნის მოქმედების ვადით 
(793)  
9 − Interfaces for computers; computers; computer 
programs; computer software for personal compu-
ters, mobile devices and portable computers; readers 
[data processing equipment]; navigation apparatus. 
 

16 − Geographical maps; books. 
 

35 − Advertising agencies; computerized file mana-
gement; invoicing; marketing studies; commercial 
information and advice for consumer; marketing 
research; business management consultancy; layout 
services for advertising purposes; marketing; up-
dating of advertising material; word processing; 
payroll preparation; data search in computer files for 
others; business management assistance; sales 
promotion for others; publicity material rental; 
publication of publicity texts; dissemination of 
advertising matter; advertising; on-line advertising 
on a computer network; compilation of statistics; 
compilation of statistics about web-sites usage, 
Internet service usage, forecasting extend of their 
usage; compilation of information into computer 
databases; systemization of information into 
computer databases; administrative processing of 
purchase orders on goods and services; price 
comparison services; services on wholesale and 
retail sale of goods via Internet; distribution of 
computer software for commercial and advertising 
purposes. 
 

38 − Wireless broadcasting; television broadcasting; 
providing user access to global computer networks; 
providing access to databases; news agencies; 
providing internet chatrooms; providing telecommu-
nications connections to a global computer network; 
computer aided transmission of messages and ima-
ges; transmission of digital files; electronic mail; 
radio broadcasting; communications by fiber optic 
networks; communications by computer terminals; 
communications by telephone; teleconferencing ser-
vices; telecommunications routing and junction 
services; providing access to stored data via Internet. 
 

 
 

salicenzio xelSekrulebebi  
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39 − Transport reservation; traffic information; 
providing information on traffic congestion; 
transportation information; transportation logistics; 
travel arrangement; removal services; transport of 
travelers; bus transport; car transport; passenger 
transport; transport brokerage; mediation on provi-
sion of taxi services; car rental; vehicle rental; 
escorting of travelers; chauffeur services; taxi 
transport; taxi reservation; freight forwarding. 
 

41 − Booking of seats for shows; videotaping; 
dubbing; gambling; publication of books; education 
information; recreation information; entertainment 
information; movie studios; videotape editing; game 
services provided on-line from a computer network; 
providing on-line electronic publications, not down-
loadable; correspondence courses; providing recre-
ation facilities; arranging and conducting of confe-
rences; arranging and conducting of concerts; arran-
ging and conducting of workshops [training]; arran-
ging and conducting of seminars; organization of 
competitions [education or entertainment]; operating 
lotteries; videotape film production; publication of 
electronic books and journals online; publication of 
texts, other than publicity texts; news reporters 
services; educational services; translation; ticket 
agency services [entertainment]. 
 

42 − Computer system analysis; computer virus 
protection services; technical project studies; oil-
field surveys; meteorological information; technical 
research; updating of computer software; monitoring 
of computer systems by remote access; providing 
search engines for the internet; electronic data 
storage; providing temporary use of non-down-
loadable computer software for data storage and 
access to stored data via internet; website hosting; 
data conversion of computer programs and data [not 
physical conversion]; geological prospecting; rental 
of web servers; rental of computer software; 
computer software design; providing temporary use 
of non-downloadable computer software for stati-
stical investigations and server hosting; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software for collection of statistic data on website 
traffic; physics [research]. 
________________________________________ 
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gamoqveynebuli informaciis koreqtireba 
 
 

biuleteni №14(522) 2019 07 25 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(260) 
gv. sveti gamoqveynebuli iyo unda iyos 

 
AM 2019 100761 A 

 
26 I 

 

 
 

 

AM 2014 100763 A 27 II 
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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 47 K 10/36 AP 2019 14605 A 
A 61 K 31/4439; A 61 P 27/02; A 61 P 9/00; C 07 D 413/14; 

C 07 D 401/10; C 07 D 401/14; C 07 D 413/10 AP 2019 14692 A 

B 42 D 25/41 AP 2019 14610 A 
C 07 D 471/04 AP 2019 14545 A 

E 02 B 3/00 AP 2019 14656 A 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AP 2019 14545 A C 07 D 471/04 
AP 2019 14605 A A 47 K 10/36 
AP 2019 14610 A B 42 D 25/41 
AP 2019 14656 A E 02 B 3/00 

AP 2019 14692 A A 61 K 31/4439; A 61 P 27/02; A 61 P 9/00; C 07 D 413/14; 
C 07 D 401/10; C 07 D 401/14; C 07 D 413/10 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

B 61 L 23/16 P  2019 7012 B AP 2019 14538 A 
B 62 D 23/00; B 62 D 27/02; B 62 D 29/00 P 2019 7010 B AP 2019 14362 A 
C 07 D 403/14; C 07 D 473/16 P 2019 7011 B AP 2019 14379 A 
C 07 D 487/04; C 07 H 19/06; C 07 H 19/14; 
A 61 K 31/7064; A 61 K 31/7076; A 61 P 1/16 P 2019 7009 B AP 2019 14307 A 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2019 7009 B AP 2019 14307 A C 07 D 487/04; C 07 H 19/06; C 07 H 19/14; 
A 61 K 31/7064; A 61 K 31/7076; A 61 P 1/16 

P 2019 7010 B AP 2019 14362 A B 62 D 23/00; B 62 D 27/02; B 62 D 29/00 
P 2019 7011 B AP 2019 14379 A C 07 D 403/14; C 07 D 473/16 
P  2019 7012 B AP 2019 14538 A B 61 L 23/16 
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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) 

AP 2015 14307 AP 2019 14307 A P 2019 7009 B 
AP 2015 14362 AP 2019 14362 A P 2019 7010 B 
AP 2015 14379 AP 2019 14379 A P 2019 7011 B 
AP 2017 14538 AP 2019 14538 A P 2019 7012 B 

 
sasargeblo modelebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 63 G 21/00 AU 2019 14921 Y 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AU 2019 14921 Y A 63 G 21/00 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

E 04 B 5/43 U  2019 2016 Y AU 2019 14779 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 2016 Y AU 2019 14779 U E 04 B 5/43 
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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 2018 14779 AU 2019 14779 U U  2019 2016 Y 
   

  
dizainebi 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

07-06 AD 2019 1083 S 
09-01 AD 2019 1079 S 
19-08 AD 2019 1085 S 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AD 2019 1079 S 09-01 
AD 2019 1083 S 07-06 
AD 2019 1085 S 19-08 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 
 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

registraciis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

09-03 D 2019 814 S AD 2019 1059 S 
23-03 D 2019 815 S AD 2019 1065 S 
30-02 D 2019 816 S AD 2019 1067 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 814 S AD 2019 1059 S 09-03 
D 2019 815 S AD 2019 1065 S 23-03 
D 2019 816 S AD 2019 1067 S 30-02 
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sistemuri saZieblebi 

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

registraciis nomeri 
(11) 

AD 2018 1059 AD 2019 1059 S D 2019 814 S 
AD 2018 1065 AD 2019 1065 S D 2019 815 S 
AD 2018 1067 AD 2019 1067 S D 2019 816 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 31488 R AM 104083 − 15(523)/2019 
M 2019 31489 R AM 103859 − 15(523)/2019 
M 2019 31490 R AM 103945 − 15(523)/2019 
M 2019 31491 R AM 103972 − 15(523) 2019 
M 2019 31492 R AM 103966 − 15(523)/2019 
M 2019 31493 R AM 103982 − 15(523)/2019 
M 2019 31494 R AM  94442 AM 2019 94442 A 1(509)/2019 
M 2019 31495 R AM  94562 AM 2019 94562 A 7(515)/2019 
M 2019 31496 R AM  96306 AM 2018 96306 A 18(502)/2018 
M 2019 31497 R AM  96645 AM 2019 96645 A 6(514)/2019 
M 2019 31498 R AM  97478 AM 2019 97478 A 1(509)/2019 
M 2019 31499 R AM  97684 AM 2019 97684 A 1(509)/2019 
M 2019 31500 R AM  97685 AM 2019 97685 A 1(509)/2019 
M 2019 31501 R AM  97770 AM 2018 97770 A 24(508)/2018 
M 2019 31502 R AM  97804 AM 2019 97804 A 1(509)/2019 
M 2019 31503 R AM  97813 AM 2019 97813 A 1(509)/2019 
M 2019 31504 R AM  98003 AM 2019 98003 A 2(510)/2019 
M 2019 31505 R AM  98177 AM 2019 98177 A 3(511)/2019 
M 2019 31506 R AM  98178 AM 2019 98178 A 3(511)/2019 
M 2019 31507 R AM  98206 AM 2019 98206 A 7(515)/2019 
M 2019 31508 R AM  98246 AM 2019 98246 A 4(512)/2019 
M 2019 31509 R AM  98405 AM 2019 98405 A 4(512)/2019 
M 2019 31510 R AM  98441 AM 2019 98441 A 5(513)/2019 
M 2019 31511 R AM  98573 AM 2019 98573 A 7(515)/2019 
M 2019 31512 R AM  98586 AM 2019 98586 A 7(515)/2019 
M 2019 31513 R AM  98676 AM 2019 98676 A 5(513)/2019 
M 2019 31514 R AM  98677 AM 2019 98677 A 5(513)/2019 
M 2019 31515 R AM  98678 AM 2019 98678 A 5(513)/2019 
M 2019 31516 R AM  98680 AM 2019 98680 A 5(513)/2019 
M 2019 31517 R AM  98758 AM 2019 98758 A 7(515)/2019 
M 2019 31518 R AM  98759 AM 2019 98759 A 5(513)/2019 
M 2019 31519 R AM  98760 AM 2019 98760 A 5(513)/2019 
M 2019 31520 R AM  98761 AM 2019 98761 A 5(513)/2019 
M 2019 31521 R AM  98785 AM 2019 98785 A 7(515)/2019 
M 2019 31522 R AM  98802 AM 2019 98802 A 7(515)/2019 
M 2019 31523 R AM  98803 AM 2019 98803 A 7(515)/2019 
M 2019 31524 R AM  98898 AM 2019 98898 A 7(515)/2019 
M 2019 31525 R AM  98973 AM 2019 98973 A 7(515)/2019 
M 2019 31526 R AM  99054 AM 2019 99054 A 7(515)/2019 
M 2019 31527 R AM  99065 AM 2019 99065 A 7(515)/2019 
M 2019 31528 R AM  99082 AM 2019 99082 A 6(514)/2019 
M 2019 31529 R AM  99188 AM 2019 99188 A 7(515)/2019 
M 2019 31530 R AM  99457 AM 2019 99457 A 7(515)/2019 
M 2019 31531 R AM  99458 AM 2019 99458 A 7(515)/2019 
M 2019 31532 R AM  99479 AM 2019 99479 A 7(515)/2019 
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1 2 3 4 
M 2019 31533 R AM  99480 AM 2019 99480 A 7(515)/2019 
M 2019 31534 R AM  99481 AM 2019 99481 A 7(515)/2019 
M 2019 31535 R AM 104100 − 15(523)/2019 
M 2019 31536 R AM 103882 − 15(523)/2019 
M 2019 31537 R AM 104175 − 15(523)/2019 
M 2019 31538 R AM 103976 − 15(523)/2019 
M 2019 31539 R AM 103977 − 15(523)/2019 
M 2019 31540 R AM 103980 − 15(523)/2019 
M 2019 31541 R AM 103981 − 15(523)/2019 
M 2019 31542 R AM 104109 − 15(523)/2019 
M 2019 31543 R AM 104302 − 15(523)/2019 
M 2019 31544 R AM 103870 − 15(523)/2019 
M 2019 31545 R AM 104108 − 15(523)/2019 
M 2019 31546 R AM 104308 − 15(523)/2019 
M 2019 31547 R AM 104309 − 15(523)/2019 

 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  

Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 1 2 
AM  2019 100791 A AM 100791 
AM  2019 100794 A AM 100794 
AM  2019 100795 A AM 100795 
AM  2019 100796 A AM 100796 

1 2  AM  2019 100799 A AM 100799 
AM  2019 97814 A* AM 97814  AM  2019 100805 A AM 100805 
AM  2019 98412 A* AM 98412  AM  2019 100819 A AM 100819 
AM  2019 98448 A AM 98448  AM  2019 100858 A AM 100858 
AM  2019 98764 A AM 98764  AM  2019 100866 A AM 100866 
AM  2019 99157 A AM 99157  AM  2019 100881 A AM 100881 
AM  2019 99197 A AM 99197  AM  2019 100893 A AM 100893 
AM  2019 99484 A AM 99484  AM  2019 100909 A AM 100909 
AM  2019 99485 A AM 99485  AM  2019 100920 A AM 100920 
AM  2019 99486 A AM 99486  AM  2019 100928 A AM 100928 
AM  2019 99947 A AM 99947  AM  2019 100931 A AM 100931 
AM  2019 99950 A AM 99950  AM  2019 100933 A AM 100933 

AM  2019 100393 A AM 100393  AM  2019 101224 A AM 101224 
AM  2019 100421 A AM 100421  AM  2019 101241 A AM 101241 
AM  2019 100422 A AM 100422  AM  2019 101251 A AM 101251 
AM  2019 100688 A AM 100688  AM  2019 101252 A AM 101252 
AM  2019 100689 A AM 100689  AM  2019 101254 A AM 101254 
AM  2019 100707 A AM 100707  AM  2019 101290 A AM 101290 
AM  2019 100760 A AM 100760  AM  2019 101291 A AM 101291 
AM  2019 100776 A AM 100776  AM  2019 101417 A AM 101417 
AM  2019 100778 A AM 100778  AM  2019 101418 A AM 101418 
AM  2019 100785 A AM 100785  AM  2019 101506 A AM 101506 
AM  2019 100786 A AM 100786  AM  2019 101676 A AM 101676 
AM  2019 100787 A AM 100787   
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ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  
da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 1 2 
20 AM 2019 99950 A 
21 AM 2019 100805 A 
25 AM 2019 100760 A 
25 AM 2019 100787 A 

1 2  25 AM 2019 100805 A 
3 AM 2019 100689 A  25 AM 2019 100881 A 
3 AM 2019 100791 A  25 AM 2019 100893 A 
5 AM 2019 100778 A  25 AM 2019 101251 A 
5 AM 2019 101417 A  25 AM 2019 101676 A 
5 AM 2019 101418 A  25 AM 2019 98764 A 
5 AM 2019 98448 A  28 AM 2019 101676 A 
6 AM 2019 99947 A  29 AM 2019 99484 A 
6 AM 2019 99950 A  29 AM 2019 99485 A 
8 AM 2019 99947 A  29 AM 2019 99486 A 
8 AM 2019 99950 A  30 AM 2019 100920 A 
9 AM 2019 100760 A  30 AM 2019 101254 A 
9 AM 2019 100785 A  30 AM 2019 101290 A 
9 AM 2019 100786 A  30 AM 2019 101291 A 
9 AM 2019 100787 A  30 AM 2019 101676 A 
9 AM 2019 100794 A  30 AM 2019 99197 A 
9 AM 2019 100795 A  30 AM 2019 99484 A 
9 AM 2019 100796 A  30 AM 2019 99485 A 
9 AM 2019 100909 A  30 AM 2019 99486 A 
9 AM 2019 98764 A  32 AM 2019 97814 A* 
9 AM 2019 99947 A  33 AM 2019 101241 A 
9 AM 2019 99950 A  33 AM 2019 101506 A 

10 AM 2019 99947 A  34 AM 2019 100799 A 
10 AM 2019 99950 A  34 AM 2019 100928 A 
11 AM 2019 99947 A  34 AM 2019 100931 A 
11 AM 2019 99950 A  34 AM 2019 100933 A 
12 AM 2019 99947 A  35 AM 2019 98412 A* 
12 AM 2019 99950 A  35 AM 2019 100688 A 
14 AM 2019 100688 A  35 AM 2019 100689 A 
16 AM 2019 100421 A  35 AM 2019 100707 A 
16 AM 2019 100422 A  35 AM 2019 100760 A 
16 AM 2019 100689 A  35 AM 2019 100794 A 
16 AM 2019 100787 A  35 AM 2019 100795 A 
16 AM 2019 100805 A  35 AM 2019 100796 A 
16 AM 2019 100881 A  35 AM 2019 100819 A 
16 AM 2019 101252 A  35 AM 2019 100858 A 
16 AM 2019 99157 A  35 AM 2019 100881 A 
17 AM 2019 99947 A  35 AM 2019 101251 A 
17 AM 2019 99950 A  35 AM 2019 101252 A 
18 AM 2019 100760 A  35 AM 2019 99484 A 
18 AM 2019 100787 A  35 AM 2019 99485 A 
18 AM 2019 100805 A  35 AM 2019 99486 A 
18 AM 2019 99947 A  35 AM 2019 99947 A 
18 AM 2019 99950 A  35 AM 2019 99950 A 
19 AM 2019 99947 A  36 AM 2019 100794 A 
19 AM 2019 99950 A  36 AM 2019 100795 A 
20 AM 2019 100805 A  36 AM 2019 100796 A 
20 AM 2019 99947 A  36 AM 2019 100819 A 
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sistemuri saZieblebi 

 
daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis 

nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

1 2  1 2 
37 AM 2019 100866 A  41 AM 2019 100881 A 
37 AM 2019 99947 A  41 AM 2019 99947 A 
37 AM 2019 99950 A  41 AM 2019 99950 A 
38 AM 2019 100776 A  42 AM 2019 100794 A 
38 AM 2019 100794 A  42 AM 2019 100795 A 
38 AM 2019 100795 A  42 AM 2019 100796 A 
38 AM 2019 100796 A  42 AM 2019 100866 A 
39 AM 2019 100689 A  42 AM 2019 100881 A 
39 AM 2019 100881 A  42 AM 2019 101252 A 
39 AM 2019 101224 A  42 AM 2019 99947 A 
39 AM 2019 99947 A  42 AM 2019 99950 A 
39 AM 2019 99950 A  43 AM 2019 100393 A 
40 AM 2019 101252 A  43 AM 2019 100805 A 
40 AM 2019 99947 A  43 AM 2019 100819 A 
40 AM 2019 99950 A  43 AM 2019 100858 A 
41 AM 2019 100787 A  43 AM 2019 100881 A 
41 AM 2019 100794 A  44 AM 2019 100819 A 
41 AM 2019 100795 A  45 AM 2019 100794 A 
41 AM 2019 100796 A  45 AM 2019 100795 A 
41 AM 2019 100819 A  45 AM 2019 100796 A 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis klasi 

(511) 

daCqarebuli proceduriT 
registrirebuli sasaqonlo 

niSnis nomeri 
(111) 

3 M 2019 31537 R 
4 M 2019 31543 R 
5 M 2019 31489 R 
5 M 2019 31492 R 
5 M 2019 31536 R 

12 M 2019 31545 R 
29 M 2019 31535 R 
29 M 2019 31544 R 
30 M 2019 31544 R 
31 M 2019 31544 R 
32 M 2019 31489 R 
32 M 2019 31493 R 
32 M 2019 31546 R 
32 M 2019 31547 R 
33 M 2019 31488 R 
35 M 2019 31489 R 
35 M 2019 31491 R 
35 M 2019 31493 R 
35 M 2019 31542 R 
35 M 2019 31545 R 
39 M 2019 31542 R 
43 M 2019 31490 R 
43 M 2019 31493 R 
43 M 2019 31538 R 
43 M 2019 31539 R 
43 M 2019 31540 R 
43 M 2019 31541 R 
43 M 2019 31544 R 
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samrewvelo sakuTrebis 

oficialuri biuleteni     

 

15(523) 

 

gamogonebebi 

sasargeblo modelebi 

dizainebi 

sasaqonlo niSnebi 

geografiuli aRniSvnebi 

 

 

 

 

 

mTavari redaqtori:    n. bebriSvili 

koreqtori:  l. Wanturia  

damkabadonebeli:        m. ordeniZe 

poligrafiuli jgufi:         m. meCitiSvili 

i. gogolaSvili 

l. doliZe 

 

 

 

 

 

 

 

xelmowerilia gamosacemad: 2019 08 12 
 

tiraJi: 25 

SekveTa #15 
 
 
 

biuletenis eleqtronuli versiis gacnoba SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze 
 

 

 

saTao ofisi: 3300 q. mcxeTa, antioqiis q. #5; faqsi: (+995 32) 2252531 

0179 q. Tbilisi, nino ramiSvilis q. #4; tel.: (+995 32) 2252533 

info@sakpatenti.org.ge 
www.sakpatenti.gov.ge 
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