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saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis
gamogonebebi, sasargeblo modelebi
(10)
(11)
(21)
(22)
(23)

_
_
_
_
_

(24)
(31)
(32)
(33)

_
_
_
_

eqspertizagavlili ganacxadis gamoqveynebis nomeri
patentis nomeri da saxeobis kodi
ganacxadis saregistracio nomeri
ganacxadis Setanis TariRi
sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis mqone ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis omeri
TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
saprioriteto ganacxadis nomeri
saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac mianiWa nomeri
saprioriteto ganacxads
damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxadis gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri
registracia gavlili sapatento sabuTis gamoqveynebis TariRi
saerTaSoriso sapatento klasifikaciis indeqsi
gamogonebis dasaxeleba

(44) _
(45) _
(51) _
(54) _

(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, wardgenis 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
(94) _ dacvis damatebiTi mowmobiT gagrZelebuli patentis moqmedebis vadis
amowurvis TariRi

dizainebi
(10)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(23)

_
_
_
_
_
_

ganacxadis gamoqveynebis nomeri
patentis nomeri da saxeobis kodi an registraciis nomeri
registraciis TariRi/patentis gagrZelebis TariRi
patentis an registraciis moqmedebis vadis gasvlis savaraudo TariRi
ganacxadis nomeri
ganacxadis Setanis TariRi
sagamofeno prioritetis TariRi an adrindeli prioritetis mqone ganacxadis Setanis TariRi da, Tu SesaZlebelia, ganacxadis nomeri
TariRi, romlidanac iwyeba patentis moqmedeba
dizainebis raodenoba ganacxadSi
saprioriteto monacemebi (ganacxadis nomeri, ganacxadis Setanis TariRi da
orasoiani kodi im organizaciis identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili
saprioriteto ganacxadi)
saprioriteto ganacxadis nomeri
saprioriteto ganacxadis Setanis TariRi
kodi qveynisa an regionuli organizaciisa, romlis uwyebamac mianiWa nomeri
saprioriteto ganacxads
ismo-s standartis (ST.3) Sesabamisi orasoiani kodi im organizaciis identifikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

_

(24) _
(28) _
(30) _

(31) _
(32) _
(33) _
(34) _
(44) _

dizainis gamoqveynebis TariRi da biuletenis nomeri (pirveli publikacia)

sasaqonlo niSnebi
(111)
(151)
(156)
(181)
(186)
(141)
(210)
(220)
(230)
(260)

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

(310) _
(320) _
(330) _
(511) _
(526) _
(531) _

(540) _

registraciis nomeri
registraciis TariRi
registraciis vadis gagrZelebis TariRi
registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi
vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi
registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi
ganacxadis nomeri
ganacxadis Setanis TariRi
sagamofeno monacemebi
nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis dadebiTi gadawyvetileba registraciis Sesaxeb (gamoqveynebis nomeri)
pirveli ganacxadis nomeri
pirveli ganacxadis Setanis TariRi
pirveli ganacxadis mimRebi erovnuli an regionuli uwyebis an organizaciis saidentifikacio kodi
saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo niSnis
registraciisaTvis da/an klasificire
bu
li saqonlisa da/an momsaxurebis
CamonaTvali
disklamacia
sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sasaqonlo niSnebis
gamosaxulebiTi elementebis saerTaSo
ri
so klasifikaciis (venis klasifikacia) mixedviT
niSnis gamosaxuleba

(21) AP 0000 000000
(10) AP 0000 0000 A
(11)

P 0000 0000 B

_ gamogonebaze ganacxadis nomeri
_ gamogonebaze ganacxadis gamoqveynebis nomeri
(pirveli publikacia)
_ gamogonebis patentis nomeri (meore publikacia)

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri
(11) PI 0000 0000 A _ Semotanili patentis nomeri (pirveli publikacia)
(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 publikacia)
(21) AD 0000 000000
(10) AD 0000 000 S
(11)

D 0000 000 S

_ dizainze ganacxadis nomeri
dizainze ganacxadis gamoqveynebis
_
nomeri (pirveli publikacia)
_ registrirebuli dizaini

M
(210) AM 0000 000000
(260) AAM 0000 00000 A
(111) M 0000 00000 R
MMM0000 00000 Rn
M 0000 00000 R(P)
*
**

_
_
_
_
_
_
_
_

(45) _ saerTaSoriso biuros mier daregistrirebuli dizainis gamoqveynebis 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 SesaZlebelia,
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
(550)
(551)
(554)
(580)

_
_
_
_

(591)
(731)
(732)
(740)
(750)
(770)

_
_
_
_
_
_

(771) _
(791) _
(793) _
(800) _

(852) _
(891) _

sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba
miTiTeba, rom niSani aris koleqtiuri, sasertifikacio an sagarantio
samganzomilebiani (moculobiTi) niSani
ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
informacia gancxadebul ferebze
ganmcxadeblis saxeli da misamarTi
mflobelis saxeli da misamarTi
warmomadgenlis saxeli da misamarTi
mimoweris misamarTi
cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misamarTi uflebis
gadacemis SemTxvevaSi
cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misamarTi uflebis
gadacemis gareSe
licenziatis saxeli da misamarTi
licenziis pirobebi da/an SezRudvaze miniSneba (licenziis saxe, salicenzio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xelSekrulebis TariRi, salicenzio xelSekrulebis moqmedebis vada)
sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTaSoriso registraciis madridis xelSekrulebasTan da
kavSirebuli proto
kolis mixedviT (saerTaSoriso registraciis nomeri)
nawilobriv gauqmebuli saqonlis/momsaxurebis CamonaTvali
Semdgomi gavrcelebis TariRi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi
ganyofileba A

_ adamianis pirveladi moTxovnilebis sagnebi

ganyofileba B

_ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba C

_ qimia; metalurgia

ganyofileba D

_ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba E
ganyofileba F

_ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi
_
meqanika; ganaTeba; gaTboba; iaraRi; asafeTqebeli samuSaoebi

ganyofileba G

_ fizika

ganyofileba H

_ eleqtroba

sasaqonlo niSani
ganacxadis nomeri
ganacxadis gamoqveynebis nomeri
registraciis nomeri
momdevno vadiT registraciis nomeri, sadac n=1, 2, 3...
registraciis nomeri niSanze uflebis nawilobrivi gadacemisas
saqpatentis saapelacio palatis gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri
sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

gamoqveynebuli TariRebis formati: weli, Tve, dRe (ww TT dd)
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გამოქვეყნებული ობიექტები
გამოგონებები
• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ:
15317; 15357; 14677; 14943; 15006; 15219; 15057; 14720; 15415; 15215; 15375; 15036; 14132; 1533-15336;
15268; 15326; 15390; 15376; 15266
• პატენტები:
7261-7264

სასარგებლო მოდელები
• განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება პატენტის გაცემის შესახებ:
15563; 15494; 15445; 15393
• პატენტები:
2084-2088

დიზაინები
• განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ:
1190
• დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული დიზაინი:
895

სასაქონლო ნიშნები
• ეროვნული პროცედურით შემოტანილი განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია
გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ:
108592; 109524, 109525; 109934; 109951; 110201; 110218, 110219; 110226; 110278-110280; 110284; 110287,
110288; 110292, 110293; 110359; 110362; 110365, 110366; 110383; 110388; 110443; 110450; 110465; 110467;
110469-110472; 110505; 110516; 110538; 110603-110605; 110611
• რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები:
34119-34182
• დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები:
34103-34118; 34183, 34184
• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება დაცვის
მინიჭების შესახებ:
106254*; 106553; 106895; 107221; 108534; 108902; 109395; 109397-109399; 109417; 109442; 109450-109455;
109457-109460; 109467-109474; 109477, 109478; 109491-109494; 109496; 109533-109537; 109543- 109548;
109562-109567; 109577-109579; 109618-109621; 109634-109636; 109687; 109689, 109690, 109718; 109725-109727; 109782; 109785; 109806-109808; 109816; 109821, 109822; 109885-109887; 109889; 109900, 109901;
109903-109907; 109909, 109910; 109984, 109985
• საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში:
107739; 107970; 108001; 108003-108008; 108010, 108011; 108013-108017; 108028; 108035-108038; 108074-108099; 108101-108104; 108106; 108136-108139; 108145-108149; 108156; 108162-108174; 108187-108189;
108191-108197; 108199, 108200; 108202-108205; 108244-108256; 108258-108265; 108267-108274; 108278;
108288; 108341, 108342; 108346-108349; 108361-108365; 108373; 108375-108379; 108381-108383; 108436;
108444; 108454-108457; 108460-108462; 108464; 108466; 108474; 108476; 108541-108543; 108545, 108546;
108550, 108551; 108557-108563; 108565-108569; 108644-108646; 108699; 108723, 108724; 108726; 108728,
108729; 108731-108733; 108790-108794; 108832; 108836; 108925-108928; 108990-108993; 109055, 109056;
109083-109086; 109145, 109146; 109150; 109182; 109184-109187; 109265-109269

გეოგრაფიული აღნიშვნები
• რეგისტრირებული გეოგრაფიული აღნიშვნები:
22; 981

საქონლის ადგილწარმოშობის დახალებები
• დაცული საერთაშორისო ადგილწარმოშობის დასახელებები:
1150, 1151
3

გამოგონებები
განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება
პატენტის გაცემის შესახებ
გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17).

განყოფილება A

(10) AP 2021 15357 A

A 01
(10) AP 2021 15317 A

(51) Int. Cl. (2006)
A 01 D 46/04
(21) AP 2020 15317
(22) 2020 04 15
(71) სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი“ (GE)
მარშალ გელოვანის გამზ. 6, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) ნუგზარ ებანოიძე (GE);
ალექსანდრე ბეკოშვილი (GE);
ნოდარ კეკენაძე (GE);
გიორგი ლეჟავა (GE)
(54) ჩაის ბუჩქის სასხლავი და დამტვირთავი
კომბინირებული აგრეგატი
(57) კომბინირებული აგრეგატი შეიცავს ენერგეტიკულ საშუალებასთან – თვითმავალ შასთან 1
შეერთების სისტემით დაკავშირებულ ბუჩქის
სასხლავ აპარატს, რომელიც შესრულებულია
ამძრავ ვერტიკალურ ლილვზე 5 ჰორიზონტალურ სიბრტყეში ბრუნვის შესაძლებლობით
დაყენებული სეგმენტური დანების 8 მქონე
დისკოს 6 სახით. აგრეგატი დამატებით აღჭურვილია განასხლავი მასის გვერდზე გამტანი და
სატრანსპორტო საშუალების ძარაზე დამტვირთავი მოწყობილობებით.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 2

(51) Int. Cl. (2006)
A 01 D 46/04
(21) AP 2020 15357
(22) 2020 06 04
(71) სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი“ (GE)
მარშალ გელოვანის ქ. 6, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) ალექსანდრე ბეკოშვილი (GE);
მარიტა მაჭარაშვილი (GE);
ნოდარ კეკენაძე (GE);
ნუგზარ ებანოიძე (GE)
(54) კომბინირებული აგრეგატი ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციისათვის
(57) კომბინირებული აგრეგატი შეიცავს ენერგეტიკულ საშუალებასთან 1 შეერთების სისტემით
დაკავშირებულ ბუჩქის სასხლავ 2 და როტორულ დამქუცმაცებელ 5 აპარატებს, მინერალური სასუქის შემტან მოწყობილობას 10-14 და
ნიადაგდამამუშავებელ მუშა ორგანოს, რომელიც წარმოადგენს კულტივატორს 17, ამასთან,
მინერალური სასუქის შემტანი მოწყობილობა
და ნიადაგდამამუშავებელი მუშა ორგანო ორსექციიანია. სასხლავი აპარატი შესრულებულია
ჰორიზონტალურ სიბრტყეში განლაგებული
ბრუნვის შესაძლებლობის მქონე წყვილი დისკური ხერხისა 3 და ვერტიკალურ სიბრტყეში
ერთმანეთის მოპირდაპირედ განლაგებული,
ბრუნვის შესაძლებლობის მქონე ორი დისკური
ხერხის 4 სახით.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
2 დამოკიდებული
ფიგურა: 2

ფიგ. 1

________________________________________
ფიგ. 1

________________________________________
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A 61
(10) AP 2021 14677 A

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 К 9/00
A 61 К 9/20
A 61 К 31/565
(22) 2016 06 17

(21) AP 2016 14677
(31) 15172747.6
(32) 2015 06 18
(33) EP
(71) ესტეტრა სპრლ (BE)
რიუ სენ ჟორჟ 5/7, ლიეჟი, BE-4000,
ბელგია (BE)
(72) იოჰანნეს იან პლატტეუ (NL);
სევერინ ფრანსინ იზაბელ ჯასპარ (BE);
დენნი იოჰან მარეინ ვან დენ ხიოველ (NL)
(74) ლარისა ამირხანიანი
(85) 2018 01 15
(86) PCT/EP2016/064074, 2016 06 17
(54) ოროდისპერგირებადი სამკურნალო
ფორმა, რომელიც შეიცავს კომპონენტს ესტეტროლის საფუძველზე
(57) სამკურნალო ფორმა შედგება ესტეტროლის
ნაწილაკებისგან და ფარმაცევტულად მისაღები
ინგრედიენტისგან, ამასთან, ესტეტროლის ნაწილაკებს აქვთ საშუალო მოცულობითი დიამეტრი 3-35 მკმ. ესტეტროლის ნაწილაკები შეიცავს კომპონენტს ესტეტროლის საფუძველზე,
რომელიც შერჩეულია შემდეგი ჯგუფიდან: ესტეტროლი, ესტეტროლის ეთერები და მათი
კომბინაცია.
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი
18 დამოკიდებული
ფიგურა: 1
________________________________________
(10) AP 2021 14943 A

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/41
A 61 P 25/16
A 61 P 35/00
A 61 P 25/02
A 61 P 37/00
A 61 P 25/28
C 07 C 311/40
C 07 D 239/34
C 07 D 405/06
C 07 D 239/26
C 07 D 249/14
C 07 D 249/12
C 07 D 249/10
C 07 D 233/64
C 07 D 233/61

C 07 D 233/16
C 07 D 235/06
C 07 D 401/04
C 07 D 233/68
C 07 D 261/08
C 07 D 471/04
C 07 D 213/60
C 07 D 277/56
C 07 D 277/34
C 07 D 277/26
C 07 D 275/02
C 07 D 271/04
C 07 D 263/32
C 07 D 239/30
C 07 D 231/56
C 07 D 231/38
C 07 D 213/74
C 07 D 213/65
C 07 D 213/64
C 07 D 213/61
C 07 D 213/40
C 07 D 207/416
C 07 D 207/333
C 07 D 271/06
C 07 D 405/04
C 07 D 237/08
C 07 D 403/04
C 07 D 249/20
C 07 D 249/18
C 07 D 231/18
C 07 D 249/06
C 07 D 231/16
C 07 D 231/14
C 07 D 231/12
C 07 D 213/85
C 07 D 249/08
C 07 D 239/42
(22) 2017 04 26

(21) AP 2017 14943
(31) 16167996.4
(32) 2016 05 03
(33) EP
(71) ბაიერ ფარმა აკციენგეზელშაფტ (DE)
მიულერშტრასე 178, ბერლინი, 13353,
გერმანია (DE)
(72) სტეფანი მეშ (DE);
შტეფან ვერნერ (DE);
არვედ კლევე (DE);
ელიზაბეტ ჰარდაკერ (GB);
ნიკო ბრაუერ (DE);
საიმონ, ენტონი ჰერბერტ (DE);
ჰენრიკ დალოფ (SE);
ენტონ ლიშჩინსკიი (DE);
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მარკუს კოხ (DE);
მარენ ოსმერს (DE)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(85) 2018 11 29
(86) PCT/EP2017/059882, 2017 04 26
(54) არომატული სულფონამიდის
წარმოებულები
(57) გამოგონება ეხება ჩანაცვლებულ არომატულ სულფონამიდებს ფორმულით (I),
O
O

R

NH

S

2c

2

R

2

O
R

1

X
N

R

3

R

4

R

5

R

2b

(I)
მათ შემცველ ფარმაცევტულ კომპოზიციებს,
კომბინაციებს და გამოყენებას ანთებების, კიბოს, ტკივილის და მათთან დაკავშირებული
დაავადებების სამკურნალოდ ან პროფილაქტიკისათვის.
მუხლები: 6 დამოუკიდებელი
19 დამოკიდებული
ფიგურა: 4
________________________________________
(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/436
A 61 K 31/407
A 61 K 31/4353
A 61 K 31/519
A 61 K 31/55
A 61 K 31/675
A 61 P 35/00
(21) AP 2017 15006
(22) 2017 07 21
(31) 62/517,252; 62/464,554; 16306420.7;
16180918.1
(32) 2017 06 09; 2017 02 28; 2016 10 28;
2016 07 22
(33) US; US EP; EP
(71) ნოვარტის აგ (CH)
ლიჰსშტრასე 35, ბაზელი, შვეიცარია (CH);
ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR)
35, რიუ დე ვერდიუ, 92284 სურანს,
სედექსი, საფრანგეთი (FR)
(72) ენდრიუ ვეი (AU);
დონია მაუალედი (AU);

ჯოვანა პომილიო (AU);
ანა ლეტიცია მარაგნო (FR);
ოლივიე ჟენესტი (FR);
ოდრი კლაპერონი (FR);
ჰეიკო მააკე (CH);
ენსარ ჰალილოვიჩი (US);
დეილ პორტერი (US);
ერიკ მორისი (US);
იოუზენ ვანგი (US);
სნეჰა სანგჰავი (US);
პრაკაშ მისტრი (CH)
(74) თამაზ შილაკაძე
(85) 2019 02 18
(86) PCT/EP2017/068453, 2017 07 21
(54) BCL-2 ინჰიბიტორის და Mcl-1 ინჰიბიტორის კომბინაცია, მათი გამოყენება და ფარმაცევტული კომპოზიციები
(57) კომბინაცია, რომელიც შეიცავს BCL-2 ინჰიბიტორს და MCL1 ინჰიბიტორს ერთდროული,
თანმიმდევრული ან ცალკე გამოყენებისათვის
და მისი გამოყენება კიბოს სამკურნალოდ.
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი
35 დამოკიდებული
ცხრილი: 24
ფიგურა: 17
________________________________________
(10) AP 2021 15219 A

(10) AP 2021 15006 A
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(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/4155
A 61 K 31/496
C 07 D 401/06
C 07 D 403/06
C 07 D 403/14
(22) 2018 05 22

(21) AP 2018 15219
(31) 62/510,213
(32) 2017 05 23
(33) US
(71) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს (DK)
ოტილიავეი 9, ვალბი, DK-2500, დანია (DK)
(72) შერილ ა. გრაისი (US);
ჯონ ჯ. მ. ვიენერი (US);
ოლივია დ. ვებერი (US);
კეტრინ კ. დუნკანი (US)
(74) თამაზ შილაკაძე
(85) 2019 11 20
(86) PCT/US2018/033959, 2018 05 22
(54) პირაზოლის MAGL ინჰიბიტორები
(57) გამოგონება ეხება პირაზოლურ ნაერთებს,
ფორმულით (I)
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O
R3

N
N

R2
R1

(I)
და მათ შემცველ ფარმაცევტულ კომპოზიციებს,
რომლებიც წარმოადგენენ მონოაცილგლიცერინ-ლიპაზის (MAGL) მოდულატორებს. ასევე,
აღნიშნული ნაერთების და კომპოზიციების
გამოყენებას ტკივილის სამკურნალოდ.
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი
19 დამოკიდებული
________________________________________

მინსონ ბაეკი (US);
პიტერ გრუტენჰიუისი (US);
მარკ ტომას მილერი (US);
ტიმოთი ალკაჩიო (US);
პრამოდ ვირუპაქს ჯოში (US);
პრასუნა პარასელი (US)
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი
(85) 2019 04 23
(86) PCT/US2017/054611, 2017 09 29
(54) მუკოვისციდოზის ტრანსმემბრანული
გამტარიანობის მარეგულირებლის
მოდულატორი, ფარმაცევტული
კომპოზიციები, მკურნალობის
მეთოდები და მოდულატორის
შემუშავების პროცესი
(57) ნაერთი, ფორმულით (I)
O

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 31/4439
A 61 P 11/12
C 07 D 401/14
C 07 D 471/14
C 07 D 498/14
(21) AP 2017 15057
(22) 2017 09 29
(31) 62/419,935; 62/402,838; 62/410,353;
62/415,409
(32) 2016 11 09; 2016 09 30; 2016 10 19;
2016 10 31
(33) US; US; US; US
(71) ვერტექს ფარმასიუტიკალს
ინკორპორეიტედ (US)
50 ნორზერნ ავენიუ, ბოსტონი, მა,
02210, აშშ (US)
(72) ჯეისონ მაკკარტნი (US);
ფრედრიკ ვან გური (US);
ქოური ანდრესონი (US);
ბრაიან ა. ფრიმენი (US);
პოლ ჯონ კრენიტსკი (US);
ვიტო მელილო (US);
ჰარიპადა ხატუია (US);
ტომას კლივლენდ (US);
ბეილი ჟანგ (US);
რობერტ მ. ჰაგესი (US);
ალი კეშავარშოკრი (US);
რეიჩელ მაკოლეი-აოკი (US);
ანდრეას პ. ტერმინ (US);
ფაბრის, ჟან დენის, პიერ (US);
ჯონი იუი (US);
ალექსანდერ, რასელ აბელა (US);
ბრეტ, ბრედლი ბუშ (US);
დევიდ, ენდრიუ სისელ (US);
ჯინგლან ჟუ (US);
სარა საბინა ჰადიდა რუაჰ (US);

X

O

(10) AP 2021 15057 A

S
Y1

2

(R )p

N
H

N
R1

N

Y2

N
3

(R )q
R4

(I),
რომლის Y , Y2, X, R1, R2, R3, R4 ჩამნაცვლებლების და k, r, m, n, p, q ცვლადების მნიშვნელობები მოყვანილია გამოგონების ფორმულაში, მისი ფარმაცევტულად მისაღები მარილი
და დეიტერირებული წარმოებული, ფარმაცევტული გამოყენება მუკოვისციდოზის სამკურნალოდ.
მუხლები: 32 დამოუკიდებელი
46 დამოკიდებული
ცხრილი: 9
ფიგურა: 5
________________________________________
r

1

(10) AP 2021 14720 A

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 K 38/17
A 61 K 39/395
C 07 K 14/705
C 07 K 14/47
(21) AP 2016 14720
(22) 2016 08 05
(31) 62/202,772; 62/202,775; 62/202,779;
62/265,887; 62/276,801; 62/276,796; 62/346,414
(32) 2015 08 07; 2015 08 07; 2015 08 07;
2015 12 10; 2016 01 08; 2016 01 08;
2016 06 06
(33) US; US; US; US; US; US; US
(71) ეიელექს ონკოლეჯი ინკ. (US)
866 მალკოლმ როუდ, სუიტი 100,
ბურლინგეიმი, CA 94010,აშშ, US, 94080,
აშშ (US)
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(72) კორი გუდმანი (US);
ბანგ ჯანეტ სიმი (US);
ტრეისი ჩია ჩიენ კო (US);
ხუნ ვანი (US);
ლაურა დემინგი (US);
ჰაუმე პონზი (US);
სტივენ ელიოტ კაუდერი (US)
(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი
(85) 2018 03 05
(86) PCT/US2016/045914, 2016 08 05
(54) SIRP-ALPHA დომენის შემცველი
კონსტრუქციები და მათი ვარიანტები
(57) წარმოდგენილია სიგნალის მარეგულირებელი ცილის α (SIRP-α) პოლიპეპტიდები და
კონსტრუქციები, რომლებიც მოიცავს SIRP-α D1
ვარიანტებს, შერწყმულს ადამიანის IgG Fc დომენის ვარიანტებთან. აღნიშნულ კომპოზიციებს
იყენებენ კიბოს სამკურნალოდ.
მუხლები: 8 დამოუკიდებელი
10 დამოკიდებული
ფიგურა: 20
________________________________________
(51) Int. Cl. (2006)
A 61 L 2/24
(21) AP 2020 15415
(22) 2020 08 21
(71) ზაალ გოგელია (GE)
სანაპიროს ქ. 2ა, 0114, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) ზაალ გოგელია (GE)
(54) სადეზინფექციო რობოტი
(57) რობოტი შეიცავს ლითონის კარკასულ
პლატფორმას, ბორბლებით (1) და ბორბლებთან დაკავშირებული ელექტროძრავებით, ჰაერის შემწოვ მოწყობილობას (2), ვენტილატორით და ფილტრით. ჰაერის შემწოვი მოწყობილობა აღჭურვილია უჟანგავი ლითონის მილით (3), ჰაერის ოზონირების ელემენტით და
კვების ბლოკით (4), ამასთან, უჟანგავი ლითონის მილს (3) აქვს ერთი შემავალი მხარე და
ორი გამომავალი მხარე. ერთ-ერთი გამომავალი
მხარე აღჭურვილია ნახშირის ფილტრით, მერე
კი ელექტროძრავით მოქმედი ჩამკეტი მექანიზმით (5), ხოლო მათ გამოსასვლელ ბოლოებზე ბრუნვის შესაძლებლობით დამონტაჟებულია ჰაერის გამფრქვევი მიმმართველები (6).
პლატფორმის წინა მხარეს განთავსებულია
ულტრაიისფერი სხივების ნათურა (7). რობოტი
შეიცავს სითხის ავზს (8), მასში განთავსებულ
ულტრაბგერის პრინციპით მომუშავე დამტენიანებელ მოწყობილობას, ავზიდან გამომავალ
გამფრქვევ მილს (9), პლატფორმის სადგარზე

განთავსებულ კვების ბლოკს (10), ინვერტორს
(11), მართვის ელექტრონულ დაფას (12),
წყლის ოზონატორს (13) და მასთან კავშირში
მყოფ და მის ქვეშ განთავსებულ ჰაერის კომპრესორს. რობოტს აქვს მინა-ბოჭკოვანი მასალით შესრულებული სფერული კორპუსი (14),
რომლის ქვედა ნაწილზე განთავსებულია
ვიდეოკამერა (15).
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
1 დამოკიდებული
ფიგურა: 2

(10) AP 2021 15415 A
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ფიგ. 1

________________________________________

განყოფილება B
B 61
(10) AP 2021 15215 A

(51) Int. Cl. (2006)
B 61 B 23/02
(21) AP 2017 15215
(22) 2017 04 12
(71) შტადლერ რეილ აგ (CH)
ერნსტ-შტადლერ-შტრასე 1, ბუსნანგი,
9565, შვეიცარია (CH)
(72) იურგენ-მ. პაუკერი (AT)
(74) ლილიანა დარახველიძე
(85) 2019 11 11
(86) PCT/EP2017/058859 , 2017 04 12
(54) ჩასხდომის სისტემა, სარელსო
სატრანსპორტო საშუალება,
რომელიც შეიცავს ჩასხდომის
სისტემას, სარელსო სატრანსპორტო საშუალების აღჭურვის
ხერხი
(57) სისტემა (1) სატრანსპორტო საშუალებაში
(2) ჩასხდომისათვის, რომელიც განლაგებულია
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სატრანსპორტო საშუალების ძარას გარე კედელზე (6) შეიცავს პირველ საფეხურს (10) ჩამოკიდებულს ჩასხდომის სისტემაში (1) შემობრუნების შესაძლებლობით პირველი საბრუნი ლილვის გარშემო, საბრუნ მექანიზმს (20) მეორე
საბრუნი ლილვით (22), ამასთან, საბრუნი მექანიზმი (20) დამონტაჟებულ მდგომარეობაში განლაგებულია მთლიანად სარელსო სატრანსპორტო საშუალების გარე კედლის (6) გარე მხარეს, პირველი საბრუნი ლილვი კი შესრულებულია პირველი საბრუნი ღერძის გარშემო შემობრუნების შესაძლებლობით იმგვარად, რომ
პირველი საბრუნი ლილვის შემობრუნებამ გამოიწვიოს გაშლა/დაკეცვის მოძრაობა, სულ
მცირე, პირველი საფეხურისა, ამასთან, საბრუნი
მექანიზმის მეორე საბრუნი ლილვი შესრულებულია მეორე საბრუნი ღერძის გარშემო შემობრუნების შესაძლებლობით, იმგვარად, რომ საბრუნი მექანიზმის შემობრუნებამ გამოიწვიოს
აკეცვა/გადახსნის მოძრაობა, სულ მცირე, პირველი საფეხურისა. გარდა ამისა, ჩასხდომის
სისტემა შეიცავს მეორე და მესამე საფეხურს,
სადაც მეორე საფეხური დაყენებულია მესამე
საბრუნ ლილვზე, ხოლო მესამე საფეხური დაყენებულია მეოთხე საბრუნ ლილვზე ჩასხდომის სისტემაში შემობრუნების შესაძლებლობით. პირველი, მესამე და მეოთხე საბრუნი ლილვები გადიან ერთმანეთის პარალელურად,
ხოლო მეორე საბრუნი ლილვი გადის დანარჩენების მიმართ პერპენდიკულარულად.
მუხლები: 4 დამოუკიდებელი
10 დამოკიდებული
ფიგურა: 4

B 66
(10) AP 2021 15375 A

(51) Int. Cl. (2006)
B 66 F 3/24
(21) AP 2020 15375
(22) 2020 06 21
(71) დავით ლოლაძე (GE)
ფალიაშვილის ქ. 37, 0179, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) დავით ლოლაძე (GE)
(54) ბრტყელი მოქნილი დომკრატი
(57) დომკრატი შეიცავს რეზინის ან დარეზინებული მასალისაგან დამზადებულ ბალიშს 5,
რომელსაც აქვს მილისი 4 ბალიშში წნევით მუშა აგენტის მისაწოდებლად, ბალიშის შიგნით
ჩადგმულია დრეკადი მზამბარავი ელემენტი 1,
მაგალითად, არქიმედეს სპირალის ან ევოლვენტის სახის ბრტყელი ზამბარის ან სწორკუთხა
მოხაზულობის მქონე ბრტყელი ტორსული
ზამბარის სახით, რომლის ერთი ბოლო მიმაგრებულია ბალიშის ქვედა შიგა ზედაპირზე 6,
ხოლო მეორე ბოლო – ზედა შიგა ზედაპირზე 7.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
2 დამოკიდებული
ფიგურა: 14

ფიგ. 5

________________________________________

ფიგ. 3

________________________________________
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განყოფილება C

C 07
(10) AP 2021 14132 A

C 02
(10) AP 2021 15036 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 02 F 1/52
(21) AP 2019 15036
(22) 2019 03 28
(71) შპს „ჯორჯიან მინერალს ჯგუფი“ (GE)
ალ. გრიბოედოვის ქ. 31, ბ. 19, ოზურგეთი,
საქართველო (GE)
(72) თენგიზ შარაშიძე (GE);
სერგეი აირაპეტიანი (AM)
(74) ირაკლი გოგოლაძე
(54) ჩამდინარე წყლების დამუშავების ხერხი
და მოწყობილობა
(57) ხერხი ითვალისწინებს დასამუშავებელი
წყლის ჩადინებას, სუსპენზიის ჰომოგენიზაციას და მუდმივი კონცენტრაციის დამყარებას
სარევითა 2 და ბადისებრი ტიხრით 4 აღჭურვილი შლამის სალექარში 1, ტუმბოს მეშვეობით
5 მიღებული სუსპენზიის მუდმივ მიწოდებას
ორსექციურ ფლოკულატორში 6 სექციების ერთიმეორის მონაცვლეობით შესავსებად, ამასთან, ფლოკულაციის პროცესისთვის საჭირო
მზა ხსნარი მზადდება სარევით აღჭურვილ
ფხვნილისმაგვარი ფლოკულანტის გასახსნელ
რეაქტორში 9, საიდანაც მიღებული ხსნარი
ტუმბოს 10 მეშვეობით გროვდება ფლოკულანტის მზა ხსნარის რეზერვუარში 8, რომლიდანაც
დოზატორის 7 მეშვეობით გადადის ფლოკულატორის თითოეულ სექციაში, საიდანაც მიღებული ფლოკურირებული სუსპენზია მიემართება ფლოკულირებადი მასის რეზერვუარში 11
და ტუმბოს 12 მეშვეობით ნარევი გადააქვთ
სეპარატორში 13 გაუწყლოების მიზნით, სადაც
გაწმენდილ წყალს გამოყოფენ ნალექისგან და
იყენებენ განმეორებით, ამასთან, ხერხი დამატებით ითვალისწინებს ნალექის გრანულაციას
15 და გაშრობას 16.
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი
2 დამოკიდებული
ფიგურა: 4

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 B 59/00
C 07 D 295/145
(21) AP 2014 14132
(22) 2014 10 17
(31) 14175612.2; 13004991.9
(32) 2014 07 03; 2013 10 18
(33) EP; EP
(71) დოიჩეს კრებსფორშუნგ სცენტრუმი (DE)
იმ ნოინჰაიმერ ფელდ 280, 69120
ჰაიდელბერგი (DE);
რუპრეხტ-კარლს-უნივერსიტეტ
ჰაიდელბერგი (DE)
გრაბენგასე 1, 69117 ჰაიდელბერგი (DE)
(72) მატიას ედერი (DE);
კლაუს კოპკა (DE);
მარტინ შეფერი (DE);
ულრიკ ბაუდერ-ვიუსტი (DE);
უვე ჰაბერკორნი (DE);
მიხაელ აიზენჰუტი (DE);
ვალტერ მირი (DE);
მარტინა ბენეზოვა (CZ)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2016 05 03
(86) PCT/EP2014/002808, 2014 10 17
(54) პროსტატის სპეციფიკური მემბრანის
ანტიგენის (PSMA) ნიშნული ინჰიბიტორები, მათი გამოყენება ვიზუალიზაციის აგენტების სახით და ფარმაცევტული აგენტები პროსტატის
კიბოს სამკურნალოდ
(57) ნაერთი, ფორმულით (Ia) და (Ib),

ფიგ. 1
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მოყვანილია გამოგონების ფორმულაში, ან მისი
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მარილი, ლითონის კომპლექსი და ფარმაცევტული კომპოზიცია მათ საფუძველზე და გამოყენება კიბოს და/ან მეტასტაზების სამკურნალოდ.
მუხლები: 10 დამოუკიდებელი
3 დამოკიდებული
ცხრილი: 3
ფიგურა: 18
________________________________________

C 12
(10) AP 2021 15333 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 12 G 1/00
C 12 N 1/16

(21) AP 2020 15333

(22) 2020 05 13

(71) შპს „რესტორატორ გრუპი“ (GE)
ნ. ჟვანიას ქ. 28, ბ. 76, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) ლია ამირანაშვილი (GE);
ნინო გაგელიძე (GE);
ხათუნა ვარსიმაშვილი (GE);
თინათინ სადუნიშვილი (GE);
გიორგი კვესიტაძე (GE);
დავით ბოჭორიშვილი (GE)
(54) საფუვრის საქართველოს ადგილობრივი
შტამი GWC-08R წითელი ღვინოების
დასამზადებლად
(57) საფუვრის საქართველოს ადგილობრივი
შტამი GWC-08R წითელი ღვინოების დასამზადებლად გამოგონება განეკუთვნება მეღვინეობის დარგს და ეხება ღვინის საფუვრის ახალ
შტამს Saccharomyces cerevisiae (vini) GWC-08R,
რომელიც გამოიყენება ყურძნის მაღალხარისხოვანი წითელი ღვინოების დასამზადებლად.
წარმოდგენილი შტამი ცნობილი შტამებისაგან
განსხვავდება ფიზიოლოგიური და ბიოქიმიური მახასიათებლებით; ხასიათდება ფლოკულაციის საშუალო ხანგრძლივობითა (>15 წთ-ზე
და <1სთ-ზე), დუღილის მაღალი ენერგიით; 2კვირიანი ფერმენტაციის შედეგად დაგროვილი
ეთანოლის საბოლოო კონცენტრაცია 12%-ზე
მეტია, ხასიათდება ტოლერანტობით კალიუმის
მეტაბისულფიტის (კადიფიტის) და სპილენძის
სულფატის მაღალი კონცენტრაციების (300მგ/ლ
და 500 მკმ, შესაბამისად) მიმართ; უზრუნველყოფს წითელი ღვინოების გამორჩეულ, გამოყოფის ადგილისათვის დამახასიათებელ სადეგუსტაციო თვისებებს. შტამი წარდგენილია დეპონირებისათვის ბუდაპეშტის აგრარული და

სამრეწველო მიკროორგანიზმების ეროვნულ
კოლექციაში (NCAIM.http://www. ncaim. hu).
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
________________________________________
(10) AP 2021 15334 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 12 G 1/00
C 12 N 1/16
(21) AP 2020 15334
(22) 2020 05 13
(71) შპს „რესტორატორ გრუპი“ (GE)
ნ. ჟვანიას ქ. 28, ბ. 76, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) ნინო გაგელიძე (GE);
ლია ამირანაშვილი (GE);
ხათუნა ვარსიმაშვილი (GE);
თინათინ სადუნიშვილი (GE);
გიორგი კვესიტაძე (GE);
დავით ბოჭორიშვილი (GE)
(54) საფუვრის საქართველოს ადგილობრივი
შტამი GWC-08W თეთრი ღვინოების
დასამზადებლად
(57) გამოგონება განეკუთვნება მეღვინეობის
დარგს და ეხება ღვინის საფუვრის ახალ შტამს
Saccharomyces cerevisiae (vini) GWC-08R, რომელიც გამოიყენება ყურძნის მაღალხარისხოვანი
წითელი ღვინოების დასამზადებლად.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 1
________________________________________
(10) AP 2021 15335 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 12 G 1/00
C 12 N 1/16

(21) AP 2020 15335

(22) 2020 05 13

(71) შპს „რესტორატორ გრუპი“ (GE)
ნ. ჟვანიას ქ. 28, ბ. 76, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) ლია ამირანაშვილი (GE);
ნინო გაგელიძე (GE);
ხათუნა ვარსიმაშვილი (GE);
თინათინ სადუნიშვილი (GE);
გიორგი კვესიტაძე (GE);
დავით ბოჭორიშვილი (GE)
(54) საფუვრის საქართველოს ადგილობრივი
შტამი GWL-01R წითელი ღვინოების
დასამზადებლად
(57) გამოგონება განეკუთვნება მეღვინეობის
დარგს და ეხება ღვინის საფუვრის ახალ შტამს
Saccharomyces cerevisiae (vini) GWL-01R, რომელიც გამოიყენება ყურძნის მაღალხარისხოვანი
წითელი ღვინოების დასამზადებლად.
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მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 1
________________________________________
(10) AP 2021 15336 A

(51) Int. Cl. (2006)
C 12 G 1/00
C 12 N 1/16
(21) AP 2020 15336
(22) 2020 05 13
(71) შპს „რესტორატორ გრუპი“ (GE)
ნ. ჟვანიას ქ. 28, ბ. 76, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) ნინო გაგელიძე (GE);
ლია ამირანაშვილი (GE);
ხათუნა ვარსიმაშვილი (GE);
თინათინ სადუნიშვილი (GE);
გიორგი კვესიტაძე (GE);
დავით ბოჭორიშვილი (GE)
(54) საფუვრის საქართველოს ადგილობრივი
შტამი GWL-01W თეთრი ღვინოების
დასამზადებლად
(57) გამოგონება განეკუთვნება მეღვინეობის
დარგს და ეხება ღვინის საფუვრის ახალ შტამს
Saccharomyces cerevisiae (vini) GWL-01W, რომელიც გამოიყენება ყურძნის მაღალხარისხოვანი
თეთრი ღვინოების დასამზადებლად.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 1
________________________________________

განყოფილება F
F 01
(10) AP 2021 15268 A

(51) Int. Cl. (2006)
F 01 C 1/18
F 01 C 1/077
F 01 K 13/00
F 01 K 7/36
(22) 2018 06 12

(21) AP 2018 15268
(31) 102017000074290
(32) 2017 07 03
(33) IT
(71) ი.ვ.ა.რ. ს.პ.ა. (IT)
ვია IV ნოვემბრე, 181, 25080 პრევალე (bS),
იტალია (IT)
(72) სერჯიო ოლივოტი (IT)
(74) შალვა გვარამაძე
(85) 2020 01 31
(86) PCT/IB2018/054254, 2018 06 12
(54) თბური მანქანა, კონფიგურირებული
თბური ციკლების შესასრულებლად

12

და თბური ციკლების შესრულების ხერხი
ასეთი თბური მანქანის გამოყენებით
(57) თბური მანქანა (121) შესრულებულია დენადი თბომატარებლით მუშაობის შესაძლებლობით და შეიცავს ამძრავ ბლოკს (1) პირველი
როტორით (4) და მეორე როტორით (5), რომელთაგან თითოეულს აქვს სამი დგუში (7a, 7b, 7c;
9а, 9b, 9c) შესრულებული რგოლისებრ კამერაში
(12) სრიალის შესაძლებლობით. დგუშები წარმოქმნიან ცვალებადი მოცულობის ექვს კამერას
(13', 13'', 13'''; 14', 14“; 14'''). ამძრავი ბლოკი კი
შეიცავს ტრანსმისიას (18), რომელიც შესრულებულია ერთმანეთის მიმართ წანაცვლებული,
პირველი და მეორე როტორის (4, 5) შესაბამისად, პირველ და მეორე პერიოდულად ცვალებადი კუთხური სიჩქარეების (ω1, ω2), წამყვანი ლილვის (17) მუდმივი კუთხური სიჩქარით ბრუნვით მოძრაობაში გარდაქმნის შესაძლებლობით. თბური მანქანა დამატებით შეიცავს საკომპენსაციო რეზერვუარს (44), რომელიც შესრულებულია ამძრავი ბლოკიდან შეკუმშული დენადი თბომატარებლის დაგროვების
შესაძლებლობით, რეგენერატორს (42) დენადი
თბომატარებლის წინასწარი გახურების შესაძლებლობით, გამხურებელს (41) შესრულებულს
დაკლაკნილ კოჭაში ცირკულირებადი დენადი
თბომატარებლის გადამეტხურების შესაძლებლობით, სანთურას (40) განკუთვნილს გამხურებელში (41) საჭირო თბური ენერგიის მისაწოდებლად, ამასთან, რეგენერატორი (42) დენადი გარემოთი დაკავშირებულია ამძრავ ბლოკთან (1) და შესრულებულია ნამუშევარი დენადი თბომატარებლიდან თბური ენერგიის მიღების და მისი გამოყენების შესაძლებლობით დენადი თბომატარებლის წინასწარ გასათბობად.
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი
მუხლები: 13 დამოკიდებული
ფიგურა: 13
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F 41

განყოფილება G

(10) AP 2021 15326 A

G 01

(51) Int. Cl. (2006)
F 41 H 1/02
(21) AP 2020 15326
(22) 2020 05 01
(71) მიხეილ კოტიშაძე (GE)
ნიკეას ქ., II შესახვევი 6/5, 4600, ქუთაისი,
საქართველო (GE)
(72) მიხეილ კოტიშაძე (GE)
(54) ჯავშანი ჯავშანჟილეტისთვის
(57) ჯავშანი შეიცავს ფუძეს 1 მასზე განლაგებული პირამიდებით 2 და შესრულებულია
ჯავშანპანელის სახით, აგრეთვე, შეიცავს მეორე
ფენას 3, ამასთან, ფუძეზე განლაგებული პირამიდები შესრულებულია ექვსკუთხა პირამიდების სახით, რომლებიც
შესრულებულია
ტიტანისაგან ან სხვა მტკიცე ნივთიერებისაგან
და წარმოადგენს ტიტანის ან სხვა მტკიცე
ნივთიერების ერთ მთლიან სხმულს, ამასთან,
ექვსკუთხა პირამიდების ფუძეები ეხება ერთმანეთს, მათ წვეროებს შორის მანძილი არ აღემატება 4 მმ-ს, პირამიდის სიმაღლე კი 5 მმ-ს,
ხოლო მეორე ფენა შესრულებულია მაღალმოდულური მაღალორიენტირებული პოლიეთილენით, რომელიც გამდნარი ისხმება ტიტანის
ან სხვა მტკიცე ნივთიერებისგან შესრულებულ
ფუძისა და ექვსკუთხა პირამიდების ერთ მთლიან სხმულზე და ფარავს მათ წვეროებამდე,
ამასთან, გამყარების შემდეგ მიღებული ჯავშანფილა იდება ჯავშანჟილეტის ჯიბეებში მკერდის და ზურგის მხარეს, ხოლო ექვსკუთხა პირამიდები ფუძეებით მიმართულია ადამიანის
სხეულისაკენ.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
ფიგურა: 2

(10) AP 2021 15390 A

(51) Int. Cl. (2006)
G 01 T 1/00
(21) AP 2020 15390
(22) 2020 07 16
(71) ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული
ბიომედიცინის ცენტრი (GE)
გოთუას ქ. 14, 0160, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) გარი გრებენჩუკი (GE);
მიხეილ გოგებაშვილი (GE);
ნაზი ივანიშვილი (GE);
დავით ნადარეიშვილი (GE)
(74) გარი გრებენჩუკი
(54) რადონის კომპლექსური ბიოლოგიური
ეფექტების შეფასებისა და პროგნოზის
მეთოდი
(57) გამოგონება განეკუთვნება ბიოფიზიკას,
კერძოდ, რადიაციულ ბიოლოგიას და შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ბიოლოგიურ ობიექტებზე რადონის ზეგავლენის კომპლექსური
ეფექტების განსაზღვრისა და პროგნოზირებისათვის. კომბინირებული ეფექტების გამომწვევი ერთობლივი რადიაციული და ქიმიური ზემოქმედება განისაზღვრება რადონის დაშლით
წარმოქმნილი 210Pb ტყვიის ატომების რაოდენობის კვადრატის ნამრავლით რადონის ერთი
ატომის 210Pb ტყვიამდე დაშლის დროს გამოყოფილ ენერგიაზე, ხოლო ბიოლოგიური ეფექტის შეფასება განისაზღვრება წარმოქმნილი
დაზაინებების რიცხვით.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
________________________________________

G 06
(10) AP 2021 15376 A

ფიგ. 2

________________________________________

(51) Int. Cl. (2006)
G 06 Q 10/08
G 06 Q 30/02
(21) AP 2018 15376
(22) 2018 11 14
(31) PCT/EP2017/080735
(32) 2017 11 28
(33) EP
(71) სიკპა ჰოლდინგ სა (CH)
ავ. დე ფლორისა 41, 1008 პრილი,
შვეიცარია (CH)
(72) რობერტო მაიანო ნეტო (BR);
მარკოს პონტე სოარეს (CH)
(74) ლილიანა დარახველიძე
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გამოგონებები
(85) 2020 06 22
(86) PCT/EP2018/081255, 2018 11 14
(54) სასოფლო-სამეურნეო აქტივების
თვალყურის დევნისთვის განკუთვნილი იდენტიფიკაციისა და
აუტენტიფიკაციის სისტემა
და ხერხი, სასოფლო-სამეურნეო
აქტივების დაცული იდენტიფიკაციისათვის განკუთვნილი საიდენტიფიკაციო ელემენტი და
შესაბამისი კომპიუტერული
პროგრამები
(57) გამოგონება ეხება სასოფლო-სამეურნეო აქტივების თვალყურის დევნისთვის განკუთვნილი იდენტიფიკაციისა და აუტენტიფიკაციის
სისტემასა და ხერხს, ამასთან, სასოფლო-სამეურნეო აქტივები აღჭურვილია საიდენტიფიკაციო ელემენტებით, რომლებიც ცალსახად კოდირებულია, დაჯგუფებულია რეესტრებში და
მოითხოვს ციფრულ აქტივაციას შემდგომი დადასტურებისათვის. უფრო მეტიც, წინამდებარე
გამოგონება ეხება საიდენტიფიკაციო ელემენტს
და შესაბამის კომპიუტერულ პროგრამებს.
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი
9 დამოკიდებული
________________________________________

(54) ცვალებადი სიმძლავრის ელექტროსადგურებში სიმძლავრის თანდათანობითი ცვლილების მართვის ხერხი
პროგნოზირების მეშვეობით
(57) გამოგონება განეკუთვნება პროგნოზირების
საფუძველზე სიმძლავრის თანდათანობითი ცვლილების მართვის ხერხს წყვეტილ რეჟიმში
მომუშავე ელექტროსადგურებში, როგორიცაა,
მაგალითად, მზის ელექტროსადგური ფოტოელექტრული ელემენტებით, რომლის მეშვეობითაც მინიმუმამდე დადის ენერგიის აკუმულირების ტევადობა, რომელიც საჭიროა სიმძლავრის ფლუქტუაციისთვის სიმძლავრის მაქსიმალური ცვლილების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, და, ასევე, მცირდება ენერგიის
აკუმულირების სისტემების ხელახალი დამუხტვების საჭიროება, რის შედეგადაც იზრდება მისი ექსპლუატაციის ვადა და მცირდება
ენერგიის დანაკარგები, ელექტროსადგურში
თანმდევ ინვესტირების ხარჯებთან ერთად.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
10 დამოკიდებული
ფიგურა: 9
________________________________________

განყოფილება H
H 02
(10) AP 2021 15266 A

(51) Int. Cl. (2006)
H 02 J 3/38
H 02 J 3/32
(21) AP 2017 15266
(22) 2017 06 29
(71) აქსიონა ენეგჰია ს. ა. (ES)
ავ. სიუდად დე ლა ინოვასიონ 5, 31621,
სარიგურენი (ნავარა), ესპანეთი (ES)
(72) ინიიგო დე ლა პარა ლაიტა (ES);
ასუნ პადროს რასკინი (ES);
ოჩოა რაკელ როხო (ES);
ჰავიერ მარკოს ალვარეს (ES);
ეუჰენიო გელბენსუ მიჩელენა (ES);
ლუის მაროიო პალომო (ES);
მიგელ გარსია ცოლანო (ES)
(74) ლილიანა დარახველიძე
(85) 2020 01 29
(86) PCT/ES2017/070472, 2017 06 29
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გამოგონებები

გამოგონების პატენტები
განყოფილება A

B 65
(11) P 2021 7262 B

A 61
(11) P 2021 7261 B

(51) Int. Cl. (2006)
A 61 F 9/007
(44) 24(556)/2020

(10) AP 2020 15102 A
(21) AP 2019 15102
(22) 2019 06 05
(24) 2019 06 05
(73) ნიკოლოზ ლაბაური (GE)
პ. ქავთარაძის ქ. 14ა, ბ. 13, 0171, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) ნიკოლოზ ლაბაური (GE)
(74) დიტო ხვიჩია
(54) ლაბაურის გლაუკომის სარქველი
________________________________________

განყოფილება B
B 61
(11) P 2021 7264 B

(51) Int. Cl. (2006)
B 61 D 47/00
B 66 F 7/02
(44) 2(558)/2021

(10) AP 2021 15184 A
(21) AP 2019 15184
(22) 2019 09 10
(24) 2019 09 10
(31) 2018132416
(32) 2018 09 11
(33) RU
(73) ვლადიმირ ვლადიმირის ძე ივანოვი (RU)
ულ. კრასინა 21, კვარტირა 27, 123056,
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია (RU)
(72) რომან ბორისის ძე ვდოვინი (RU)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) საავტომობილო ნახევარმისაბმელის ვაგონ-პლატფორმაზე
დატვირთვის ხერხი
________________________________________

(51) Int. Cl. (2006)
B 65 G 27/02
H 02 K 33/02
(44) 2(558)/2021

(10) AP 2021 15218 A
(21) AP 2019 15218
(22) 2019 11 12
(24) 2019 11 12
(73) მერაბ ჭელიძე (GE)
ჩიტაიას ქ. 38, 0164, თბილისი, საქართველო (GE);
მერაბ თედოშვილი (GE)
თემქა, XI მკრ., I კვარტ., ბ. 6, 0197, თბილისი,
საქართველო (GE);
ვიქტორ ზვიადაური (GE)
ვაჟა-ფშაველას გამზ., V კვარტ., კორპ. 4, ბ. 79,
0186, თბილისი, საქართველო (GE)
(72) მერაბ ჭელიძე (GE);
მერაბ თედოშვილი (GE);
ვიქტორ ზვიადაური (GE)
(54) ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული
მკვებავი
________________________________________

განყოფილება C
C 07
(11) P 2021 7263 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 K 16/28;
(44) 2(558)/2021

(10) AP 2021 15055 A
(21) AP 2017 15055
(22) 2017 09 25
(24) 2017 09 25
(31) 62/399,837; 62/546,214
(32) 2016 09 26; 2017 08 16
(33) US; US
(86) PCT/US2017/053204, 2017 09 25
(73) მერკ შარპ & დოუმ კორპ. (US)
126 ისტ ლინკოლნ ავენიუ, რავეი,
ნიუ-ჯერსი 07065–0907, აშშ (US);
მერკ შარპ & დოუმ ბ.ვ. (NL)
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გამოგონებები
ვარდერვეგ 39, 2031 ბნ ჰარლემ,
ნიდერლანდები (NL)
(72) ტიერი, ოლივერ ფიშმან (US);
ვინიფრედ, ვ. პროსიზე (US);
ჰანს ვან ენენამ (NL);
ემი, მ. ბიბ (US);
ჯერელინ ვონგ (US);
ანდრეა ვან ელსას (NL);
ლარს გიულენ (NL);
ვერონიკა ცზიუან (US);
ლორენს ფაიადატ-დილმან (US);
სვეტლანა სადეკოვა (US);
ჯეისონ, კა ჯენ ჩეუნგ (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ანტი-CD27 ანტისხეულები
________________________________________
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სასარგებლო მოდელები
განაცხადები, რომლებზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება
პატენტის გაცემის შესახებ
გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17).

განყოფილება A

ფიგურა:

5

A 01
(10) AU 2021 15563 U

(51) Int. Cl. (2006)
A 01 G 9/02

(21) AU 2021 15563

(22) 2021 02 16

(71) გიორგი ცინცაძე (GE)
ვასილ კაკაბაძის ქ. 45, 0117, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) გიორგი ცინცაძე (GE)
(74) ხათუნა იმნაძე
(54) ადაპტირებული ქოთანი მცენარეთა
კულტივირებისათვის
(57) ქოთანი შეიცავს ძირითად კორპუსს 1 და
ძირს 2. ხსენებული ძირითა და

ძირითადი

კორპუსით ფორმირებულია ძირითადი სივრცე მიწის და/ან სხვა გარემოს განსათავსებლად
მცენარის

კულტივირების უზრუნველსაყო-

ფიგ. 1

________________________________________

A 61
(10) AU 2021 15494 U

A 61 K 31/519

ფად. ქოთანი, ასევე, აღჭურვილია დამატები-

A 61 K 31/4985

თი ტიხრებით 3 და 4, რომელთაც აქვთ კორპუსის ფორმა. თითოეული ტიხარი განთავსებულია ქოთნის ძირითად სივრცეში და შესრულებულია ძირთან გასართად მიერთების
შესაძლებლობით. როდესაც ხსენებული ტიხრები განთავსებულია ქოთნის შიგნით, მის ძირითად სივრცეში ფორმირებულია მცენარის
განვითარების ციკლის შესაბამისი რაოდენობის სექცია 6, 7 და 8.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
4 დამოკიდებული

(51) Int. Cl. (2006)

A 61 P 15/10
(21) AU 2020 15494

(22) 2020 11 19

(71) ჰალედ ათმე (IL)
სოფელი ნაჰეფი, ისრაელი (IL)
(72) ჰალედ ათმე (IL)
(74) ხათუნა იმნაძე
(54) ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო
კომპოზიცია
(57) კომპოზიცია შეიცავს აქტიური ინგრედიენტის სახით სიდენაფილის ციტრატსა და
ტადალაფილს, ხოლო ფარმაცევტულად მისაღები დანამატების სახით – დიკალციუმის ფოსფატის დიჰიდრატს, მიკროკრისტალურ ცელულოზას, სახამებლის ნატრიუმის გლიკო-
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სასარგებლო მოდელები
ლატს, კოლოიდურ სილიციუმის დიოქსიდსა

გამომავალი იმპულსური დენის მნიშვნელო-

და მაგნიუმის სტეარატს.

ბების ისეთი კომბინაციების მისაღებად, რომ-

მუხლები: 1 დამოუკიდებელი

ლებიც უზრუნველყოფს შუქდიოდების ნათე-

2 დამოკიდებული

ბის სასურველ დონეს და შუქდიოდებში გამა-

________________________________________

ვალი პირდაპირი იმპულსური დენის ისეთ
მნიშვნელობას, რომელიც არ აღემატება მოცე-

(10) AU 2021 15445 U

(51) Int. Cl. (2006)

(21) AU 2020 15445

(22) 2020 09 16

მული შუქდიოდისათვის დადგენილ მაქსიმა-

A 61 N 5/06

ლურად დასაშვებ მნიშვნელობას.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
2 დამოკიდებული

(71) სსიპ „მიკრო და ნანოელექტრონიკის
ინსტიტუტი“ (GE)

ფიგურა:

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13, 0179, თბილისი,

________________________________________

3

საქართველო (GE);
ნუგზარ დოლიძე (GE)
ი. ჭავავაძის გამზ. 24, ბ. 21, 0179, თბილისი, საქართველო (GE);
ალექსანდრე ჯომარჯიძე (GE)
ქავთარაძის ქ. 38, ბ. 67, 0186, თბილისი,
საქართველო (GE);
მაია დოლიძე (GE)
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 24, ბ. 21, 0179, თბილისი, საქართველო (GE);

B 60
(10) AU 2021 15393 U

(51) Int. Cl. (2006)

(21) AU 2020 15393

(22) 2020 07 18

B 60 R 9/10
(71) ზურაბ კევლიშვილი (GE)

ამირან ბიბილაშვილი (GE)
ა. წერეთლის გამზ. 97, ბ. 57, 0119, თბილისი, საქართველო (GE);

შალვა ნუცუბიძის ფერდობი, II მკრ.,
II კვარტ., კორპ. 5, ბ. 25, თბილისი,
საქართველო (GE)

ზურაბ ჯიბუტი (GE)
გოგებაშვილის ქ. 43, ბ. 27, 0179, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) ნუგზარ დოლიძე (GE);
ალექსანდრე ჯომარჯიძე (GE);

(72) ზურაბ კევლიშვილი (GE)
(74) ვახტანგ ტოროტაძე
(54) ავტომობილის სახურავის საბარგულზე, უკანა კარზე ან მასზე გარედან
განლაგებულ სათადარიგო ბორბალზე ველოსიპედების სამაგრი ან საკიდი
კომპლექტების ნაკრები

მაია დოლიძე (GE);
ამირან ბიბილაშვილი (GE);
ზურაბ ჯიბუტი (GE)

(57) ავტომობილის სახურავის საბარგულზე,

(74) ნუგზარ დოლიძე
(54) ფოტოთერაპიული მოწყობილობა
„ლალი-1“
(57) მოწყობილობა შეიცავს კორპუსში განლაგებულ ელექტრული კვების ბლოკს, იმპულსურ გენერატორს, იმპულსების სიმძლავრის
მაძლიერებელს, სიმეჩხრის საყენებელი რეზისტორების ნაკრებს, გამომავალი იმპულსური დენის საყენებელი რეზისტორების ნაკრებს, რეჟიმების გადამრთველ საშუალებას
და შუქდიოდურ სანათ ბლოკს. რეზისტორების წინაღობები შერჩეულია სიმეჩხრისა და
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განყოფილება B

უკანა კარზე, ან მასზე გარედან განლაგებულ
სათადარიგო ბორბალზე ველოსიპედის სამაგრი ან საკიდი კომპლექტების ნაკრები შეიცავს
ზემოაღნიშნული

დანიშნულებებით,

სულ

მცირე, თითო კომპლექტს, შედგენილს ერთი
მხრივ ავტომობილის ზემოაღნიშნულ კონსტრუქციულ ნაწილებთან, ან ამ ნაწილებს შორის
ღრეჩოებში და მეორე მხრივ, ველოსიპედის
ჩარჩოსთან, მის ბორბლებთან, ან/და დასაჯდომთან, ან საჭესთან ჩასამაგრებელი საშუალებისაგან, როგორიცაა ამოსაცმელი ან საკიდი კაუჭები, რგოლები ან იგივე ფუნქციის

#10 2021 06 10

სასარგებლო მოდელები
შემსრულებელნი და მათ ერთმანეთთან გადასაბმელ/დამაკავშირებელი და ავტომობილის
ძარას ზემოაღნიშნულ ნაწილებთან ველოსიპედის მისაჭიმი, სამაგრ/საკიდი და ერთმანეთთან ჩამკეტი საშუალებები, ამასთან, გადასაბმელ/დამაკავშირებელი, მისაჭიმი და სამაგრ/
საკიდი საშუალებები შესრულებულია არახისტი, მოქნილი, კერძოდ, ბუნებრივი ან სინთეტიური მასალებისაგან დამზადებული ღვედების, ქამრების, თოკების, გვარლების, ჯაჭვების, ან/და მისი მსგავსი სახით, ხოლო ველოსიპედის ჩამოხსნის შემდგომ შესაძლებელია
მისი ხელით დაგორგვლა და ნაკრების დანარჩენ შემადგენლებთან ერთად მცირე პაკეტში/შეფუთვაში შესანახად მოთავსება.
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი
3 დამოკიდებული
ფიგურა:

3

ფიგ. 1

________________________________________
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სასარგებლო მოდელის პატენტები
განყოფილება A
A 01
(11) U 2021 2084 Y

(51) Int. Cl. (2006)
A 01 G 17/14
(44) 2(558)/2021

(10) AU 2021 15406 U
(21) AU 2020 15406
(22) 2020 08 09
(24) 2020 08 09
(73) ნონა დადვანი (GE)
დ. ლაზარეიშვილის ქ. 39, 1100, ბოლნისი,
საქართველო (GE)
(72) ნონა დადვანი (GE)
(74) დავით ძამუკაშვილი
(54) ვენახის ბოძი
________________________________________

(21) AU 2020 15288
(22) 2020 02 19
(24) 2020 02 19
(31) 2019131387
(32) 2019 10 04
(33) RU
(73) ობშესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტსტვენნოსტიუ „პოლარის ინტერნეიშნლ
ლიმიტედ“ (RU)
ულ. ელექტროდნაია, დომ 8, სტროენიე 2,
მოსკოვი, 111524, რუსეთის ფედერაცია (RU)
(72) ვიქტორ იგორევიჩ რიჟოვ (RU)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ჩაიდნის თავსახური
________________________________________

განყოფილება F

A 47
(11) U 2021 2087 Y

(51) Int. Cl. (2006)
A 47 G 19/14
A 47 J 27/21
A 47 J 36/06
(44) 3(559)/2021

F 16
(11) U 2021 2085 Y

(10) AU 2021 15289 U
(21) AU 2020 15289
(22) 2020 02 19
(24) 2020 02 19
(31) 2019131389
(32) 2019 10 04
(33) RU
(73) ობშესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტსტვენნოსტიუ „პოლარის ინტერნეიშნლ
ლიმიტედ“ (RU)
ულ. ელექტროდნაია, დომ 8, სტროენიე 2,
მოსკოვი, 111524, რუსეთის ფედერაცია (RU)
(72) ვიქტორ იგორევიჩ რიჟოვ (RU)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ჩაიდნის თავსახური
_______________________________________
(11) U 2021 2088 Y

(10) AU 2021 15288 U
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(51) Int. Cl. (2006)
A 47 G 19/14
A 47 J 36/06
A 47 J 27/21
(44) 3(559)/2021

(51) Int. Cl. (2006)
F 16 D 65/06
F 65 D 69/00
(44) 3(559)/2021

(10) AU 2021 15331 U
(21) AU 2018 15331
(22) 2018 05 28
(24) 2018 05 28
(31) 2017137561
(32) 2017 10 26
(33) RU
(86) PCT/RU2018/000340, 2018 05 28
(73) საჯარო სააქციო საზოგადოება
„ურალის ავტო-ტექსტილის ნაკეთობების
ქარხანა“ (RU)
პლეხანოვის ქ., 64, ასბესტი, სვერდლოვსკის რეგიონი, 624269, რუსეთის
ფედერაცია (RU)
(72) ვიტალი ვალერის ძე რომანენკო (RU);
ანდრეი გერმანის ძე კუზმინიხ (RU)
(74) ლარისა ამირხანიანი
(54) სარკინიგზო სატრანსპორტო
საშუალების სამუხრუჭე ხუნდი
________________________________________
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sasargeblo modelebi

განყოფილება G
G 01
(11) U 2021 2086 Y

(51) Int. Cl. (2006)
G 01 J 3/28
(44) 3(559)/2021

(10) AU 2021 15217 U
(21) AU 2019 15217
(22) 2019 11 12
(24) 2019 11 12
(73) სსიპ „მიკრო და ნანოელექტრონიკის
ინსტიტუტი“ (GE)
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13 , 0179, თბილისი,
საქართველო (GE)
(72) ზურაბ ჯიბუტი (GE);
რევაზ მელქაძე (GE);
ამირან ბიბილაშვილი (GE);
ლადო ჯიბუტი (GE)
(74) ზურაბ ჯიბუტი
(54) ოპტიკური მოწყობილობა
პოლიქრომატორი
________________________________________
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დიზაინები
განაცხადი, რომელზეც გამოტანილია გადაწყვეტილება
რეგისტრაციის შესახებ
გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში
1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17).

(10) AD 2021 1190 S
(51) 32-00
(21) AD 2020 1190
(22) 2020 11 02
(28) 1
(71) შპს „ქართველი“ (GE)
კახეთის გზატ. 110ა, 0151, ისანი-სამგორის რაიონი, თბილისი, საქართველო (GE)
(72) თორნიკე პატარკაციშვილი (GE)
(74) დავით ძამუკაშვილი (GE)
(54) გრაფიკული სიმბოლო
(55)

1.1
________________________________________
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დიზაინები

დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული დიზაინი
რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით საჩივრის შეტანა შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო
პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში.

(11) D 2021 895 S
(51) 14-06
(21) AD 2021 1211
(22) 2021 04 06
(24) 2021 04 06
(28) 1
(18) 2026 04 06
(73) დავით ბერიძე (GE)
პარმენ რურუას ქ. 1, ბ. 21, 6000, ბათუმი, საქართველო (GE)
(72) დავით ბერიძე (GE)
(54) სადგამი ბალიში ტელეფონისათვის
(55)

1.1

1.2

#10 2021 06 10
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დიზაინები

1.3

1.4
________________________________________
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სასაქონლო ნიშნები

„

ეროვნული პროცედურით შემოტანილი განაცხადები, რომლებზეც
გამოტანილია გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ
გადაწყვეტილების

გასაჩივრება

შესაძლებელია

საქპატენტის

სააპელაციო

პალატაში

გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა
კოლეგიაში 1 თვის ვადაში (მის.: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17).

(260) AM 2021 108592 A
(210) AM 108592
(220) 2020 06 09
(731) შპს „დინამო ბათუმი“
ლ. ასათიანის ქ. 25, ბათუმი, საქართველო
(740) დავით ებრალიძე
(540)

(591) ლურჯი, თეთრი
(531) 01.15.09; 03.07.09; 03.07.16; 26.01.01;
26.01.04; 26.01.15; 26.01.21; 29.01.12
(526) BATUMI
(511)
40 ‒ მასალათა დამუშავება; ნარჩენებისა და ნაგვის გადამუშავება; ჰაერის გასუფთავება და
წყლის დაწმენდა; ბეჭდვითი მომსახურება; საკვებისა და სასმელის კონსერვაცია.
___________________________________________
(260) AM 2021 109524 A
(210) AM 109524
(220) 2020 08 27
(731) შპს „ამერიკან ჰოსპიტალ ნეთვორქ“
დავით კლდიაშვილის ქ. 15, ბ. 56,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 24.13.01; 26.11.03; 26.11.05; 26.11.08;
27.05.01
(526) Tbilisi
(511)
44 ‒ სამედიცინო კლინიკური მომსახურება, ქიროპრაქტიკა (მანუალური თერაპია), საავადმყოფოებით მომსახურება (ჰოსპიტლები), სანიტარული სამსახური, სამედიცინო დახმარება,
ოპტიკოსების სამსახური, ფიზიოთერაპია, სანატორიუმით მომსახურება, ვეტერინარული სამსახური, სტომატოლოგის მომსახურება, კლინიკებით მომსახურება, სისხლის ბანკი, ჰოსპისებით მომსახურება, ავადმყოფის მოვლა, კონსულტაციები ფარმაცევტიკაში, პლასტიკური
ქირურგია, თმის გადანერგვა, ფსიქოლოგის მომსახურება, სანიტარულ-ტექნიკური საშუალებების გაქირავება, ხელოვნური განაყოფიერება,
ტოქსიკომანების რეაბილიტაცია, სინჯარაში განაყოფიერების სამსახური, ტელემედიცინის სამსახური, ფარმაცევტების მომსახურება რეცეპტის შესადგენად, სამკურნალო მომსახურება,
სამედიცინო აღჭურვილობის გაქირავება, ჯანმრთელობის ცენტრების მომსახურება, არატრადიციული მედიცინა (მომსახურება), მეტყველების თერაპია (მომსახურება), ჯანმრთელობის საკითხებში კონსულტაციები, ორთოდონტიული მომსახურება, კონსულტაციები სამედიცინო სფეროში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, პალიატიური მკურნალობა (დამამშვიდებლები, დროებით ტკივილგამაყუჩებლები).
___________________________________________
(260) AM 2021 109525 A
(210) AM 109525
(220) 2020 08 27
(731) შპს „ამერიკან ჰოსპიტალ ნეთვორქ“
დავით კლდიაშვილის ქ. 15, ბ. 56,
თბილისი, საქართველო
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სასაქონლო ნიშნები
(540)

(591) წითელი, ლურჯი
(531) 24.13.01; 27.05.01; 29.01.12
(526) Tbilisi
(511)
44 ‒ სამედიცინო კლინიკური მომსახურება, ქიროპრაქტიკა (მანუალური თერაპია), საავადმყოფოებით მომსახურება (ჰოსპიტლები), სანიტარული სამსახური, სამედიცინო დახმარება,
ოპტიკოსების სამსახური, ფიზიოთერაპია, სანატორიუმით მომსახურება, ვეტერინარული სამსახური, სტომატოლოგის მომსახურება, კლინიკებით მომსახურება, სისხლის ბანკი, ჰოსპისებით მომსახურება, ავადმყოფის მოვლა, კონსულტაციები ფარმაცევტიკაში, პლასტიკური
ქირურგია, თმის გადანერგვა, ფსიქოლოგის მომსახურება, სანიტარულ-ტექნიკური საშუალებების გაქირავება, ხელოვნური განაყოფიერება,
ტოქსიკომანების რეაბილიტაცია, სინჯარაში განაყოფიერების სამსახური, ტელემედიცინის სამსახური, ფარმაცევტების მომსახურება რეცეპტის შესადგენად, სამკურნალო მომსახურება,
სამედიცინო აღჭურვილობის გაქირავება, ჯანმრთელობის ცენტრების მომსახურება, არატრადიციული მედიცინა (მომსახურება), მეტყველების თერაპია (მომსახურება), ჯანმრთელობის საკითხებში კონსულტაციები, ორთოდონტიული მომსახურება, კონსულტაციები სამედიცინო სფეროში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, პალიატიური მკურნალობა (დამამშვიდებლები, დროებით ტკივილგამაყუჩებლები).
___________________________________________
(260) AM 2021 109934 A
(210) AM 109934
(220) 2020 09 29
(731) შპს „ტურალ გრუპ“
გურამიშვილის ქ., ოზურგეთი,
საქართველო
(540)

26

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
7 ‒ მანქანები და მანქანადანადგარები, სიმძლავრეზე მომუშავე მანქანადანადგარები; მოტორები და ძრავები, სახმელეთო ტრანსპორტის
მოტორებისა და ძრავების გარდა; გადასაბმელი
და გადამცემი კომპონენტები მანქანებისთვის,
სახმელეთო ტრანსპორტისთვის განკუთვნილის
გარდა; სასოფლო-სამეურნეო ინსტრუმენტები,
ხელის იარაღების გარდა; ინკუბატორები კვერცხებისთვის; ავტომატური სავაჭრო აპარატები
(სასმელების, შოკოლადის და სხვა პროდუქტებისთვის).
9 ‒ სამეცნიერო, საკვლევი, სანავიგაციო, გეოდეზიური (ტოპოგრაფიული), ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, აუდიოვიზუალური,
ოპტიკური, აწონვის, გაზომვის, სიგნალიზაციის, გამოსავლენი, ტესტირების, სამაშველო და
სასწავლო აპარატურა და ინსტრუმენტები; აპარატურა და ინსტრუმენტები ელექტროობის გადაცემის, ჩართვა-გამორთვის, გარდაქმნის, დაგროვების, განაწილების ან გამოყენების რეგულირების ან მართვისთვის; აპარატურა და ინსტრუმენტები ხმის ან გამოსახულების ჩაწერის,
გადაცემის, აღწარმოების ან დამუშავებისთვის;
მონაცემების მაგნიტური მატარებლები, ჩასაწერი დისკები, ციფრული ან ანალოგიური ჩამწერი ან დამმახსოვრებლები; მონეტებზე მომუშავე აპარატების მექანიზმები, სალარო აპარატები,
მთვლელი მოწყობილობები; კომპიუტერები და
კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები;
მყვინთავის სამოსი, მყვინთავის ნიღბები, მყვინთავის ყურსაცობები, ცხვირის სამაგრები მყვინთავებისა და მოცურავეებისთვის, მყვინთავის
ხელთათმანები, სასუნთქი აპარატურა წყალქვეშა ცურვისთვის; ცეცხლმქრობი მოწყობილობები.
11 ‒ განათების, გათბობის, გაგრილების, ორთქლწარმოების, საჭმლის მომზადების, საშრობი,
სავენტილაციო, წყალმომარაგების და სანიტარული აპარატურა და დანადგარები.
___________________________________________
(260) AM 2021 109951 A
(210) AM 109951
(220) 2020 09 30
(731) შპს „მეიდან ჯგუფი“
კოტე აფხაზის ქ. 44, თბილისი,
საქართველო
(740) თამარ ლაგვილავა
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სასაქონლო ნიშნები
(540)

მანთაშევი
mantashevi
(591) შავ-თეთრი
(511)
36 ‒ დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო საქმიანობა; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა.
___________________________________________
(260) AM 2021 110201 A
(210) AM 110201
(220) 2020 10 19
(731) შპს „ორი ნაბიჯი“
ნავთლუღის ქ. 39-41, 0113, ისნის რაიონი,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) 721039 მუქი იასამნისფერი
(531) 28.19; 29.01.01
(511)
32 ‒ არაალკოჰოლური სასმელები; მინერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმელები და
წვენები; სიროფები და სხვა არაალკოჰოლური
შედგენილობები სასმელების დასამზადებლად.
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
___________________________________________
(260) AM 2021 110218 A
(210) AM 110218
(220) 2020 10 21
(731) დოუ აგროსაიენსიზ ლლკ
9330 ზაიონსვილ როუდი,
ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46268, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

KINSIDRO
(591) შავ-თეთრი
(511)
1 ‒ სოფლის მეურნეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური პრეპარატები, კერძოდ, მცენარეთა
ზრდის სტიმულატორები; მცენარეთა კვების
პრეპარატები; მიკრო ორგანიზმები ან სპორები

მცენარეთა დასაცავად; მცენარეთა ზრდის რეგულატორები, მათ შორის, ბიოსტიმულატორები, ფერომონები და სოფლის მეურნეობაში, მებაღეობასა და მეტყევეობაში გამოსაყენებელი
ქიმიური პრეპარატები, სასუქები.
___________________________________________
(260) AM 2021 110219 A
(210) AM 110219
(220) 2020 10 21
(731) დოუ აგროსაიენსიზ ლლკ
9330 ზაიონსვილ როუდი,
ინდიანაპოლისი, ინდიანა 46268, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

SOSDIA
(591) შავ-თეთრი
(511)
1 ‒ სოფლის მეურნეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური პრეპარატები, კერძოდ, მცენარეთა
ზრდის სტიმულატორები; მცენარეთა კვების
პრეპარატები; მიკრო ორგანიზმები ან სპორები
მცენარეთა დასაცავად; მცენარეთა ზრდის რეგულატორები, მათ შორის, ბიოსტიმულატორები, ფერომონები და სოფლის მეურნეობაში, მებაღეობასა და მეტყევეობაში გამოსაყენებელი
ქიმიური პრეპარატები, სასუქები.
___________________________________________
(260) AM 2021 110226 A
(210) AM 110226
(220) 2020 10 22
(731) დაიემონდ ქვესტ ლიმიტიდ
ომს ჩემბერს, პ.ო. ბოქს 3152, როუდ
თაუნი, ტორტოლა, ვირჯინის კუნძულები
(ბრიტანეთის)
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
34 ‒ თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი; სიგარეტები; პორტსიგარები; სიგარეტის ფილტრები; მუნდშტუკები სიგარეტისთვის; სიგარეტის ქაღალდი; სიგარეტის ჰილზები; სატუჩეები
სიგარეტის მუნდშტუკებისთვის; ჩიბუხები; სიგარილოები; სიგარები; საფერფლეები; სანთებლები.
___________________________________________
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სასაქონლო ნიშნები
(260) AM 2021 110278 A
(210) AM 110278
(220) 2020 10 23
(731) ერეკლე გრიშკაშვილი
ფოცხვერაშვილის ქ. 14, 0112, თბილისი,
საქართველო
(540)

(260) AM 2021 110280 A
(210) AM 110280
(220) 2020 10 23
(731) ბიოლოგიშე ჰაილმიტელ ჰეელ გმბჰ
დრ.-რეკვეგ-შტრასე 2-4, D-76532 ბადენბადენი, გერმანია
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

ვიბურგელი

(591) ლურჯი, თეთრი
(531) 20.01.03; 20.07.01; 20.07.02; 26.04.16;
26.04.22; 26.04.24; 28.19; 29.01.12
(511)
16 ‒ ქაღალდი და მუყაო; ნაბეჭდი მასალა; საამკინძაო მასალა; ფოტოფირები; საკანცელარიო
და საოფისე საკუთვნო, ავეჯის გარდა; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების
წებოები; მხატვრების საკუთვნო და სახატავი
მასალა; სახატავი ფუნჯები; სასწავლო და სადემონსტრაციო მასალა; პლასტმასის ფურცლები,
ფირები და ტომრები, როგორც შესაფუთი მასალა; ტიპოგრაფიული შრიფტები, ტიპოგრაფიული კლიშეები.

(591) შავ-თეთრი
(511)
3 ‒ ტუალეტის საშუალებები; გამწმენდი საშუალებები; ცხოველების მოსავლელი საშუალებები; კოსმეტიკური ნაწარმი და კოსმეტიკური საშუალებები; კოსმეტიკური დანიშნულების კრემები და გელები; კანის მოსავლელი კოსმეტიკური საშუალებები.
___________________________________________
(260) AM 2021 110284 A
(210) AM 110284
(220) 2020 10 25
(731) უესტერნ იუნიონ ჰოლდიგზ, ინკ.
7001 ისტ ბელევიუ ავენიუ, დენვერი,
კოლორადო 80237, აშშ
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

41 ‒ განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურული ღონისძიებები.
___________________________________________
(260) AM 2021 110279 A
(210) AM 110279
(220) 2020 10 23
(731) ბიოლოგიშე ჰაილმიტელ ჰეელ გმბჰ
დრ.-რეკვეგ-შტრასე 2-4, D-76532 ბადენბადენი, გერმანია
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(511)
3 ‒ ტუალეტის საშუალებები; გამწმენდი საშუალებები; ცხოველების მოსავლელი საშუალებები; კოსმეტიკური ნაწარმი და კოსმეტიკური საშუალებები; კოსმეტიკური დანიშნულების კრემები და გელები; კანის მოსავლელი კოსმეტიკური საშუალებები.
___________________________________________
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(591) შავი, ყვითელი, თეთრი
(531) 26.04.02; 26.04.05; 26.04.22; 26.04.24;
26.11.09; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.13
(511)
9 ‒ კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერის ოპერაციული პროგრამები,
ჩაწერილი; კომპიუტერული პროგრამები, ჩასატვირთი; კომპიუტერული პროგრამები, ჩაწერილი; კომპიუტერული აპლიკაციები (პროგრამული უზრუნველყოფა), ჩასატვირთი; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის პლატფორმები, ჩაწერილი ან ჩასატვირთი; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩაწერილი; ჩამოსატვირთი კრიპტოგრაფიული გასაღები კრიპტოვალუტის მისაღებად და დასახარჯად; ელექტრონული საფულეები; ელექტრონული და მაგნიტური საიდენტიფიკაციო ბარათები (ID ბარათები), რომლებიც გამოიყენება
მომსახურების გადახდასთან დაკავშირებით;
მაგნიტური კოდირებული ბარათები (კოდის
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მქონე მაგნიტური ბარათები) სადებეტო ოპერაციებისათვის, საკრედიტო ოპერაციებისათვის
და წინასწარი გადახდისათვის გათვალისწინებულ სახსრებთან ან შენახულ დანაზოგებთან
დაკავშირებული ოპერაციებისათვის; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა, სახელდობრ, ელექტრონული საფინანსო პლატფორმები, რომლებიც ინტეგრირებული მობილური ტელეფონის, პერსონალური ციფრული
დამხმარის (PDA-ის) და ინტერნეტის სივრცეში
შეიცავენ გადახდის მრავალ სახეობას და სადებეტო ტრანზაქციებს მათი განხორციელების
შესაძლებლობით; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემთა ძებნის შესაძლებლობით; მონაცემთა ბაზების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა; საბანკო მომსახურების მიწოდებისათვის განკუთვნილი პროგრამული უზრუნველყოფა; კრედიტზე დაკვირვების (კრედიტის კონტროლის) პროგრამული
უზრუნველყოფა; დაშიფრვისათვის განკუთვნილი პროგრამული უზრუნველყოფა; გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა, აპლიკაციების პროგრამული უზრუნველყოფა; კომპიუტერული აპლიკაციები (პროგრამული უზრუნველყოფა) მობილური ტელეფონებისათვის; კომპიუტერული პროგრამები და კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა ფასიანი ქაღალდებით ელექტრონული ვაჭრობისათვის; ელექტრონული კომერციის პროგრამული
უზრუნველყოფა, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს განახორციელონ ელექტრონული საქმიანი ოპერაციები გლობალური
კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; კომპიუტერების აპარატულ-პროგრამული უზრუნველყოფა; მომხმარებლის კუპონები ელექტრონული
სახით; ელექტრონული პუბლიკაციები, ჩატვირთვადი;
კომპიუტერები;
სმარტფონები;
სმარტ-საათები.
36 ‒ დაზღვევა; დაზღვევასთან დაკავშირებული
მომსახურება; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფინანსური მომსახურება; ფულადსაკრედიტო ოპერაციები; საბანკო მომსახურება;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები; ფულადი სახსრების გადარიცხვის მომსახურება, ფულადი გზავნილების მომსახურება; ანგარიშების გადახდის მომსახურება; გადახდის
დავალებების მომსახურება; ჩეკების განაღდების მომსახურება; ვალების გადახდევინებასთან
დაკავშირებული მომსახურება (კოლექტორული საქმიანობა); ფულადი სახსრების გადარიცხვის მომსახურება ელექტრონული ანგარიშგე-

ბის სისტემაში; მომხმარებლებისაგან ფულადი
სახსრების გადარიცხვა ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით; გადახდების გადარიცხვა
მომხმარებლებისათვის; საკრედიტო ბარათების
მომსახურება (საკრედიტო ბარათებთან დაკავშირებული მომსახურება); წინასწარ გადახდილი ბარათების მეშვეობით განხორციელებული
ელექტრონული გადახდების დამუშავება; სასაჩუქრე სერტიფიკატების გაცემა, რომლებიც შემდგომ შეიძლება გამოყენებულ იქნან საქონლის
ან მომსახურების შესაძენად; ბანკომატებით მომსახურება; სადებეტო ბარათების მომსახურება
(სადებეტო ბარათებთან დაკავშირებული მომსახურება); სახსრების განსაზღვრული ლიმიტის მქონე და წინასწარ გადახდილი ბარათების
გაცემა; სახსრების პირდაპირი განთავსება მომხმარებლის საბანკო ანგარიშზე; ავტომატიზირებული ფინანსური კლირინგული სადეპოზიტო მომსახურება და ონლაინ-აუქციონებთან
დაკავშირებული გადახდის და დაფარვის მომსახურება; ვალუტის გაცვლის მომსახურება;
უძრავი ქონების სააგენტოების მომსახურება;
უძრავი ქონების მართვა; ინვესტიციების მართვის მომსახურება; სესხების გაფორმება; იპოთეკური სესხები; თანაზიარი ფონდები; საბირჟო
შუამავლობა; მინდობილობით მართვის მომსახურება; ბანკინგი „სახლიდან გაუსვლელად“;
უძრავი ქონების იჯარა; თავდებობა; საბროკერო საქმიანობა; კაპიტალის ინვესტიციები (კაპიტალის ინვესტირება); ჩეკების ნამდვილობის
დადგენა; კლირინგი; საკრედიტო სააგენტოების
მომსახურება; ქრაუდფანდინგი; დავალიანებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება; კოლექტორული სააგენტოების (ვალების გადახდევინების სააგენტოების) მომსახურება; ფასეულობის შენახვა; ელექტრონული საფულით გადახდის მომსახურება; ვირტუალური ვალუტების ელექტრონული გადარიცხვა;
ფულის გაცვლა; ფინანსური ანალიზი; ღირებულების ფინანსური შეფასება; ფინანსური კონსულტაციები; ფინანსური საბაჟოების საბროკერო მომსახურება; ფინანსური შეფასება; ვირტუალური ვალუტის ფინანსური გაცვლა; ფინანსური მენეჯმენტი; დაბრუნებული გადახდების ფინანსური მართვა მესამე პირთათვის; ფინანსური კვლევები; ფინანსური სპონსორობა;
ინტელექტუალური საკუთრების აქტივების ღირებულების ფინანსური შეფასება; ფინანსური
ინფორმაციის უზრუნველყოფა; ფინანსური ინფორმაციის უზრუნველყოფა ვებგვერდების მეშვეობით; ფინანსირების მომსახურება; საგადასახადო ექსპერტიზა; განვადება-იჯარის დაფი-
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ნანსება; იჯარის შემდგომი გამოსყიდვის უფლებით დაფინანსება; სესხები განვადებით; დაზღვევასთან დაკავშირებული საშუამავლო საქმიანობა; დაზღვევასთან დაკავშირებული კონსულტაციები; გადაზღვევა; დაზღვევასთან დაკავშირებული ინფორმაციის უზრუნველყოფა;
სახსრების ინვესტირება; სესხის გაცემა გირაოთი; სესხები [დაფინანსება]; ფულადი სახსრების შეგროვების ორგანიზება; ონლაინ ბანკინგი;
საკრედიტო ბარათებით განხორციელებული
გადახდების დამუშავება; სადებეტო ბარათებით განხორციელებული გადახდების დამუშავება; სადანაზოგო ფონდების მომსახურება; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები;
უძრავი ქონების შეფასება; უძრავი ქონების საბროკერო საქმიანობა; მესამე პირთა მონაწილე
დაწესებულებებში შეღავათების უზრუნველყოფა საწევრო ბარათების გამოყენების გზით; იჯარის საფასურის ამოღება; პენსიების გაცემა; სეიფში შენახვა; შემნახველი ბანკების მომსახურება; საბირჟო შუამავლობა, ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული საბროკერო ოპერაციები;
საფონდო ბირჟების საბროკერო მომსახურება;
საბირჟო კოტირება; აქციებთან და ბონდებთან
დაკავშირებული საბროკერო საქმიანობა; თავდებობა; ფასიანი ქაღალდების გამოშვება; სამგზავრო ჩეკების გამოშვება; მინდობილობით
მართვის მომსახურება; ფიდუციარიების მომსახურება; მოთხოვნათა შესაბამისობის უზრუნველყოფის მომსახურება.
42 ‒ ხარისხის კონტროლის და ნამდვილობის
დადგენის მომსახურება; კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის
დამუშავება, სრულყოფა და განვითარება; კომპიუტერული პროგრამირება; კომპიუტერების
გაქირავება; კომპიუტერულ უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული კონსულტაციები; კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული კონსულტაციები; კომპიუტერის
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება;
კომპიუტერული სისტემების ანალიზი; კომპიუტერული სისტემების დამუშავება; კომპიუტერულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული კონსულტაციები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის გაქირავება; მონაცემთა და კომპიუტერული პროგრამების გარდაქმნა (არაფიზიკური), მონაცემთა და კომპიუტერული პროგრამების გადამუშავება (არაფიზიკური); მონაცემთა ან დოკუმენტაციის გადატანა ფიზიკური
მატარებლიდან ელექტრონულზე; მონაცემთა
კოდირება, მონაცემთა დაშიფრვა; მონაცემთა
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უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული კონსულტაციები; კომპიუტერული პლატფორმების დამუშავება და განვითარება; კომპიუტერული
პროგრამების გამრავლება; ელექტრონული მონაცემების შენახვა; ინტერნეტში საკრედიტო ბარათებთან დაკავშირებული აქტოვობის ელექტრონული მონიტორინგი თაღლითობის გამოვლენის მიზნით; ინტერნეტში პერსონალური
მონაცემების ელექტრონული მონიტორინგი პირადი მონაცემების ქურდობის გამოსავლენად;
საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული კონსულტაციები (IT კონსულტაციები);
ვებგვერდების მეშვეობით კომპიუტერულ ტექნოლოგიებთან და პროგრამირებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის უზრუნველყოფა; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის
ინსტალაცია; ინტერნეტ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული კონსულტაციები; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნიკური მომსახურება; კომპიუტერული სისტემების
დისტანციური წვდომის კონტროლი; კომპიუტერულ სისტემებში არასანქცირებული და მონაცემთა დარღვევით წვდომის გამოვლენა; კომპიუტერულ სისტემებში დარღვევების გამოვლენის მონიტორინგი; სერვისი „პლატფორმა
როგორც მომსახურება“; სერვისი „პროგრამული
უზრუნველყოფა როგორც მომსახურება“; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის
განახლება; მომხმარებლის აუთენტიფიკაციის
(გამოცნობის) მომსახურება ერთჯერადი შესვლის (ერთჯერადი იდენტიფიკაციის) ტექნოლოგიის გამოყენებით პროგრამული უზრუნველყოფის ონლაინური აპლიკაციებისათვის;
მომხმარებლის აუთენტიფიკაციის (გამოცნობის) მომსახურება ელექტრონული კომერციის
ტრანზაქციებისათვის განკუთვნილი ტექნოლოგიის გამოყენებით; ჰოსტირებადი პროგრამული უზრუნველყოფის გადაწყვეტები მოთხოვნათა შესაბამისად გამოყენებისათვის.
___________________________________________
(260) AM 2021 110287 A
(210) AM 110287
(220) 2020 10 26
(731) ოთარ წიქარიშვილი
ბალანჩივაძის ქ. 10, ბ. 18, 3700, რუსთავი,
საქართველო
(540)
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(591) ნაცრისფერი, მუქი შაბიამნისფერი,
თეთრი
(531) 26.02.08; 27.05.21; 28.19; 29.01.12
(511)
44 ‒ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მომსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის;
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
___________________________________________
(260) AM 2021 110288 A
(210) AM 110288
(220) 2020 10 26
(310) 35390
(320) 2020 10 22
(330) AD
(731) ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა.
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

(591) წითელი, ნარინჯისფერი, ყვითელი,
ლურჯი
(531) 26.04.08; 26.04.09; 26.11.03; 26.11.06;
26.11.09; 29.01.14
(511)
34 ‒ მწეველთა საკუთნო; ასანთი; „კრეტეკი“;
„სნუსი“; სიგარეტის გასახვევად განკუთვნილი
ჯიბის მოწყობილობები; მწეველთა საკუთნო
ელექტრონული სიგარეტებისათვის; თამბაქოს
ჩხირები (თამბაქოს „სტიკები“); სიგარეტის კოლოფები (პორტსიგარები); საფერფლეები; პორტსიგარები (კოლოფები) ელექტრონული მრავალჯერადად დასატენი სიგარეტებისათვის;
სიგარილოები; ელექტრონული სიგარეტები;
ელექტრონული სიგარეტები, როგორც ტრადიციული სიგარეტების შემცვლელები; სიგარეტები; სიგარები; ორალური დანიშნულების გამოსაორთქლებელი მოწყობილობები მწეველთათვის; ელექტრონული მოწყობილობები ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის შესუნთქვისათვის;
ელექტრონული მოწყობილობები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბაქოს გასახურებ-

ლად ნიკოტინის შემცველი აეროზოლის გამოყოფისათვის შესუნთქვის მიზნით; მოწევისათვის განკუთვნილი ელექტრონული მოწყობილობები; მოწყობილობები გახურებული სიგარეტების, სიგარების და, ასევე, გახურებული
თამბაქოს ჩხირების ჩასაქრობად; სანთებლები;
სიგარეტის ფილტრები; სიგარეტის ქაღალდი;
ნაწილები და ფიტინგები 34-ე კლასში შეყვანილი ზემოაღნიშნული ნაწარმისათვის; ჩიბუხები; თამბაქოსათვის განკუთვნილი ქილები; თამბაქოს ნაწარმი; თამბაქოს ნაწარმი მათი შემდგომი გახურების მიზნით; თამბაქოს პროდუქცია და თამბაქოს შემცვლელები; საბურნუთე
თამბაქო; თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ სიგარეტებში გამოსაყენებლად; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედიცინო დანიშნულების); საღეჭი თამბაქო; ჩიბუხის თამბაქო;
თვითგახვეული (თვითნაკეთი) სიგარეტებისათვის განკუთვნილი თამბაქო; დაუმუშავებელი
ან დამუშავებული თამბაქო; სიგარეტის მილაკები (ჰილზები); სადენიანი გამოსაორთქლებლები („ვაპორაიზერები“ ან „ვეიპორაიზერები“)
ელექტრონული სიგარეტებისათვის და მოწევისათვის განკუთვნილი ელექტრონული მოწყობილობებისათვის.
___________________________________________
(260) AM 2021 110292 A
(210) AM 110292
(220) 2020 10 27
(731) შპს „ლავაპი“
მეფე მირიანის ქ. 23, ბ. 61, 0159,
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,
საქართველო
(740) ვალერიან ჯინჯოლავა
(540)

(591) იისფერი, ნარინჯისფერი, მწვანე, შავი
(531) 26.03.23; 26.07.25; 26.11.09; 27.05.01;
29.01.14
(511)
35 ‒ მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზის მართვა; კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან ინფორმაციის შეგროვება; კომპიუტერის მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის სისტემატიზაცია; კომერ-
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ციული ინფორმაცია და რჩევები მომხმარებლისათვის; ვებ საიტების მნახველთა ნაკადის ოპტიმიზაცია; მონაცემების განახლება და შენახვა
კომპიუტერის მონაცემთა ბაზებში; ბიზნეს ინფორმაციის მიწოდება ვებ საიტების მეშვეობით.

(740) დავით ძამუკაშვილი
(540)

42 ‒ კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის მოდერნიზაცია; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნიკური მომსახურება; კომპიუტერული სისტემების ანალიზი; კომპიუტერული სისტემების
პროექტირება; გამრავლება (კომპიუტერული
პროგრამების); ვებ-საიტების შექმნა და ტექნიკური უზრუნველყოფა მესამე პირთათვის; კომპიუტერული საიტების განთავსება (ვებსაიტები); ინსტალაცია (კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის); მონაცემებისა და ინფორმაციული პროგრამების გადამუშავება (არაფიზიკური); საძიებო საშუალებებით ინტერნეტის
უზრუნველყოფა; კომპიუტერული სისტემების
დისტანციური წვდომის კონტროლი; ვებ საიტების დიზაინთან დაკავშირებული კონსულტაცია; კომპიუტერული პროგრამების ნაირსახეობა (SaaS); ინფორმაციულ ტექნოლოგიასთან
(IT) დაკავშირებული კონსულტაცია; სერვერების განთავსება პროვაიდერებთან, სერვერის
იჯარა; მონაცემების სხვა ადგილას დუბლირება
(მონაცემების დაკარგვის თავიდან აცილების
მიზნით); მონაცემთა ელექტრონულად დაგროვება (შენახვა); კომპიუტერული ტექნოლოგიის
და პროგრამირების შესახებ ინფორმაციის უზრუნველყოფა, ვებ საიტების საშუალებით; ინტერნეტში განთავსებული დისტანციური სერვერების ქსელის გამოყენებით, მონაცემების შენახვა, მართვა და დამუშავება. გარდა ლოკალური სერვერებისა ან პერსონალური კომპიუტერებისა (ქლაუდ მომსახურება); აუტსორსინგის
(გარე რესურსების მიღება) მომსახურების პროვაიდერები ინფორმაციული ტექნოლოგიის
სფეროში; ტექნოლოგიური კონსულტაციები;
კომპიუტერული ტექნოლოგიური კონსულტაციები; კომპიუტერული უსაფრთხოების კონსულტაცია.
___________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 ‒ ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა)
___________________________________________

(260) AM 2021 110293 A
(210) AM 110293
(220) 2020 10 27
(731) შპს „ქართველი“
კახეთის გზატ.110ა, 0151, ისანი-სამგორის
რაიონი, თბილისი, საქართველო
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ტანო ტატანო
tano tatano

(260) AM 2021 110359 A
(210) AM 110359
(220) 2020 10 30
(731) შპს „მაქრო ტურიზმ“
ვ. გორგასალის ქ. 9, 0105, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) FFFFFF თეთრი, 000000 შავი
(531) 03.04.01; 03.04.13; 26.07.05; 26.11.12;
27.05.01
(511)
43 ‒ საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.
___________________________________________
(260) AM 2021 110362 A
(210) AM 110362
(220) 2020 11 01
(731) შპს „ვაკე ჰილლ“
ივანე თარხნიშვილის ქ. 2, სართ. 2,
საოფისე ფართი 2, მთაწმინდის რაიონი,
თბილისი, საქართველო
(540)

ILIYARD
ილიარდი
(591) შავ-თეთრი
(511)
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
36 ‒ დაზღვევა; ფინანსური საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო საქმიანობა; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა.
___________________________________________
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სასაქონლო ნიშნები
(260) AM 2021 110365 A
(210) AM 110365
(220) 2020 11 02
(731) შპს „ს.ვ.გ.“
მოსკოვის გამზ. კორ. 37, ბ. 2, სამგორის
რაიონი, თბილისი, საქართველო
(540)

საბაშვილი
SABASHVILI
(591) შავ-თეთრი
(511)
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
(260) AM 2021 110366 A
(210) AM 110366
(220) 2020 11 02
(731) სს „გეფა“
აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,
თბილისი, საქართველო
(740) სალომე ჯელაძე
(540)

KOREAN ISLE
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 ‒ არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარატები
და სატუალეტო პრეპარატები; არასამკურნალო
კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები; პარფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; საწმენდი, საპრიალებელი, სახეხი და აბრაზიული
პრეპარატები.
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
44 ‒ სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული
მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მომსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის;
მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
___________________________________________
(260) AM 2021 110383 A
(210) AM 110383
(220) 2020 11 05
(731) შპს „ქართული მარანი“
გლდანი, IIIა მ/რ, კორ. 17, ბ. 52, 0167,
თბილისი, საქართველო

(540)

ბესარიონი
Besarioni
Бесариони
(591) შავ-თეთრი
(511)
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
(260) AM 2021 110388 A
(210) AM 110388
(220) 2020 11 05
(731) შპს „ბიუთი ლაბი“
სულხან ცინცაძის ქ. 85, ბ. 19, 0160,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) 000000 შავი, FFFFFF თეთრი
(531) 27.05.22
(511)
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; ოფისის ფუნქციონირება.
41 ‒ განათლება; ტრენინგის მიწოდება; გართობა; სპორტული და კულტურული აქტივობები.
44 ‒ სამედიცინო მომსახურებები; ვეტერინარული მომსახურებები; ჰიგიენური და კოსმეტიკური მომსახურება ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; სოფლის მეურნეობა, აკვაკულტურა, მებაღეობა და სატყეო მომსახურებები.
___________________________________________
(260) AM 2021 110443 A
(210) AM 110443
(220) 2020 11 06
(731) შენჟენ ტაიმს ინოვეიშენ ტექნოლოჯი კო.,
ლტდ.
5თ ფლორი, ბილდინგ B, ბასეუს
ინტელიჯენს პარკი, No.2008, ქსუეგანგ
რდ, განგტოუ კომიუნიტი, ბანტაინ
სტრიტი, ლონგგანგ დისტრიკტი, შენჟენ
სიტი, გუანგდონგ პროვინსი, ჩინეთის
სახალხო რესპუბლიკა
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სასაქონლო ნიშნები
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
7 ‒ საკვების დასამზადებელი მანქანები, ელექტრომექანიკური; საყოფაცხოვრებო დანიშნულების, ელექტრული წვენსაწურები; სპეციალური დანიშნულების მანქანები აკუმულატორების მრეწველობისათვის; ყავის საფქვავები,
ხელის საფქვავების გარდა; ბლენდერები, სარევები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; სარეცხი მანქანები სამრეცხაოებისათვის; მტვრის გამწოვი დანადგარები წმენდისათვის; მტვერსასრუტის ჯაგრისები; მტვერსასრუტის საცმები
არომატული და მადეზინფიცირებელი ნივთიერებების გასაშხეფად; მტვერსასრუტები; უსადენო მტვერსასრუტები; მტვრის ფილტრები და
ჩანთები მტვერსასრუტებისთვის; საპენტი მანქანები, ელექტრული; კონსერვის გასახსნელები,
ელექტრული; ტუმბოები [მანქანები].
11 ‒ ლამპები; განათების ხელსაწყოები და დანადგარები; ჩირაღდნები განათებისათვის; სატრანსპორტო საშუალებების მაშუქები; სატრანსპორტო საშუალებების ამრეკლავები; ავტომობილის მაშუქები; ბაქტერიციდული ნათურები
ჰაერის გასაწმენდად; მიკროტალღური ღუმლები [სამზარეულოს საკუთნო]; მაცივრები; თმის
საშრობები; ფილტრები ჰაერის კონდიცირებისათვის; ჰაერის გასაფილტრი დანადგარები;
ჰაერის გასაწმენდი აპარატები და მანქანები;
ჰაერის სტერილიზატორები; სატრანსპორტო
საშუალებების ჰაერის კონდიციონერები; გათბობის ხელსაწყოები; მშრალი ორთქლის სახის
მოსავლელი აპარატები; წყლის გამწმენდი დანადგარები; სათბურები; სანთებლები; ფინჯნები ელექტროგათბობით; ჰაერის გამწმენდები
ავტომობილებისთვის; ანიონის დამტენიანებლები; რადიატორები, ელექტრული; საყოფაცხოვრებო დანიშნულების დამტენიანებლები;
ფეხის მუფტები ელექტროგათბობით; ჰაერის
დამტენიანებელი აპარატები.
12 ‒ ელექტრული სატრანსპორტო საშუალებები; სატრანსპორტო საშუალებები დისტანციური მართვით, სათამაშოების გარდა; გატაცების
საწინააღმდეგო მოწყობილობები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ავტომობილის ინტერიერი; სანთებლები ავტომობილებისათვის; სა34

ფერფლეები ავტომობილებისათვის; საჭეები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; დასაკეცი
ეტლები; ჰაერის ტუმბოები [სატრანსპორტო საშუალებების საკუთნო]; გადასაკრავები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; მზისგან დამცავი
საშუალებები ავტომობილისათვის; უკანა ხედის სარკეები; კიდული ბაგირგზები; დრეზინები; საბურავები სატრანსპორტო საშუალებების
თვლისათვის; წყლის სატრანსპორტო საშუალებები; საბარგულები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ჰაერბალიშები [უსაფრთხოების
მოწყობილობები ავტომობილისათვის]; უკუსვლის სიგნალიზაცია სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; ველოსიპედები; ველოსიპედის
ტუმბოები; საბავშვო ეტლები; სალტეს კამერის
სარემონტო ინსტრუმენტების ნაკრები; სამოქალაქო უპილოტო საფრენი აპარატები; დისტანციურად მართვადი მანქანები წყალქვეშა ინსპექტირებისთვის; საკიდრის ამორტიზატორები
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; უსაფრთხოების ღვედები სატრანსპორტო საშუალებების სავარძლებისათვის; სავარძლის შალითები
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო სავარძლები
ბავშვებისათვის; გატაცების საწინააღმდეგო მოწყობილობები ავტომობილებისათვის; ველოსიპედის სასიგნალო საყვირები; მარხილები [სატრანსპორტო საშუალებები]; ავტომობილის სალტეები; კატერები; მიმართულების მაჩვენებლები ველოსიპედებისათვის.
___________________________________________
(260) AM 2021 110450 A
(210) AM 110450
(220) 2020 11 09
(731) სს „კორპორაცია ქინძმარაული“
ილია ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,
საქართველო
(540)

დურაჯი
Duraji
Дураджи
(591) შავ-თეთრი
(511)
33 ‒ ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
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სასაქონლო ნიშნები
(260) AM 2021 110465 A
(210) AM 110465
(220) 2020 11 10
(731) აეოლუს ტაირ კო., ლტდ
No. 48 ჯიაოდონგ საუთ როუდ ჯიაოზუო,
ჰენანი, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავი, ნაცრისფერი
(531) 26.11.03; 26.11.05; 26.11.09; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.17
(511)
12 ‒ სალტეები ავტომობილისათვის; პნევმატური სალტეების გარსაცმები; საბურავები სატრანსპორტო საშუალებების თვლებისთვის; საბურავზე გორვის ზედაპირის აღმდგენი პროტექტორები; პნევმატური საბურავები; კამერები
პნევმატური სალტეებისთვის; მყარი საბურავები სატრანსპორტო საშუალებების თვლებისთვის; მწებავი რეზინები ავტოკამერის შესაკეთებლად; საბურავის მუსის ჩანართები; საბურავის
შვერილები [წვეტები].
___________________________________________
(260) AM 2021 110467 A
(210) AM 110467
(220) 2020 11 10
(731) აეოლუს ტაირ კო., ლტდ
No. 48 ჯიაოდონგ საუთ როუდ ჯიაოზუო,
ჰენანი, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

ლად; საბურავის მუსის ჩანართები; საბურავის
შვერილები [წვეტები].
___________________________________________
(260) AM 2021 110469 A
(210) AM 110469
(220) 2020 11 10
(731) აეოლუს ტაირ კო., ლტდ
No. 48 ჯიაოდონგ საუთ როუდ ჯიაოზუო,
ჰენანი, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავი, ნაცრისფერი
(531) 01.15.23; 27.03.12; 27.03.15
(511)
12 ‒ სალტეები ავტომობილისათვის; პნევმატური სალტეების გარსაცმები; საბურავები სატრანსპორტო საშუალებების თვლებისთვის; საბურავზე გორვის ზედაპირის აღმდგენი პროტექტორები; პნევმატური საბურავები; კამერები
პნევმატური სალტეებისთვის; მყარი საბურავები სატრანსპორტო საშუალებების თვლებისთვის; მწებავი რეზინები ავტოკამერის შესაკეთებლად; საბურავის მუსის ჩანართები; საბურავის
შვერილები [წვეტები].
___________________________________________
(260) AM 2021 110470 A
(210) AM 110470
(220) 2020 11 10
(731) დაევუნგ კო., ლტდ.
244, გალმაჩი-რო, ჯუნგვონ-გუ, სეონგნამსი, გიეონგი-დო, კორეის რესპუბლიკა
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

CLODEW
(591) შავი, ნაცრისფერი
(531) 27.05.01; 27.05.10
(511)
12 ‒ სალტეები ავტომობილისათვის; პნევმატური სალტეების გარსაცმები; საბურავები სატრანსპორტო საშუალებების თვლებისთვის; საბურავზე გორვის ზედაპირის აღმდგენი პროტექტორები; პნევმატური საბურავები; კამერები
პნევმატური სალტეებისთვის; მყარი საბურავები სატრანსპორტო საშუალებების თვლებისთვის; მწებავი რეზინები ავტოკამერის შესაკეთებ-

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 ‒ ფარმაცევტული სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან
ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის
დასაბჟენი მასალა და კბილის ცვილი; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნ-
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გიციდები, ჰერბიციდები; ბოტულოტოქსინი;
მედიკამენტები გრძნობითი ორგანოებისთვის;
მედიკამენტები პერიფერიული ნერვული სისტემისთვის; ფარმაცევტული პრეპარატები უჯრედული ფუნქციის აქტივაციისთვის; კარდიოვასკულარული ფარმაცევტული პრეპარატები;
ლოზენგები ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
ქიმიური პრეპარატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ქიმიურ-ფარმაცევტული პრეპარატები; დამხმარე საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვისა; მედიკამენტები; მედიკამენტები
ადამიანებისთვის; ფარმაცევტული პრეპარატები ცენტრალური ნერვული სისტემის სამკურნალოდ; ფარმაცევტული პრეპარატები დიაგნოზისათვის; დერმატოლოგიური ფარმაცევტული
ნაწარმი; ფარმაცევტული პრეპარატები კანის
დაავადებების სამკურნალოდ; ანტიბიოტიკური
პრეპარატები; ფარმაცევტული პრეპარატები სასუნთქი (რესპირატორული) ორგანოებისთვის;
ფარმაცევტული პრეპარატები ქიმიური დარღვევების სამკურნალოდ.
___________________________________________
(260) AM 2021 110471 A
(210) AM 110471
(220) 2020 11 10
(731) დაევუნგ კო., ლტდ.
244, გალმაჩი-რო, ჯუნგვონ-გუ, სეონგნამსი, გიეონგი-დო, კორეის რესპუბლიკა
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)
(591) შავ-თეთრი
(531) 15.07.01; 15.07.03; 27.01.06; 27.03.15
(511)
5 ‒ ფარმაცევტული სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან
ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის
დასაბჟენი მასალა და კბილის ცვილი; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები; ბოტულოტოქსინი;
მედიკამენტები გრძნობითი ორგანოებისთვის;
მედიკამენტები პერიფერიული ნერვული სისტემისთვის; ფარმაცევტული პრეპარატები უჯრედული ფუნქციის აქტივაციისთვის; კარდიოვასკულური ფარმაცევტული პრეპარატები;
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ლოზენგები ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
ქიმიური პრეპარატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ქიმიურ-ფარმაცევტული პრეპარატები; დამხმარე საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვისა; მედიკამენტები; მედიკამენტები
ადამიანებისთვის; ფარმაცევტული პრეპარატები ცენტრალური ნერვული სისტემის სამკურნალოდ; ფარმაცევტული პრეპარატები დიაგნოზისათვის; დერმატოლოგიური ფარმაცევტული ნაწარმი; ფარმაცევტული პრეპარატები კანის დაავადებების სამკურნალოდ; ანტიბიოტიკური პრეპარატები; ფარმაცევტული პრეპარატები სასუნთქი (რესპირატორული) ორგანოებისთვის; ფარმაცევტული პრეპარატები ქიმიური დარღვევების სამკურნალოდ.
___________________________________________
(260) AM 2021 110472 A
(210) AM 110472
(220) 2020 11 10
(731) დაევუნგ კო., ლტდ.
244, გალმაჩი-რო, ჯუნგვონ-გუ, სეონგნამსი, გიეონგი-დო, კორეის რესპუბლიკა
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) შავი, ნარინჯისფერი, D65757 მუქი,
ღია ლურჯი, ყვითელი
(531) 15.07.01; 15.07.02; 15.07.03; 26.13.25;
27.01.06; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.14
(511)
5 ‒ ფარმაცევტული სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან
ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის
დასაბჟენი მასალა და კბილის ცვილი; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები; ბოტულოტოქსინი;
მედიკამენტები გრძნობითი ორგანოებისთვის;
მედიკამენტები პერიფერიული ნერვული სისტემისთვის; ფარმაცევტული პრეპარატები უჯრედული ფუნქციის აქტივაციისთვის; კარდიო-
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ვასკულური ფარმაცევტული პრეპარატები;
ლოზენგები ფარმაცევტული მიზნებისათვის;
ქიმიური პრეპარატები ფარმაცევტული მიზნებისათვის; ქიმიურ-ფარმაცევტული პრეპარატები; დამხმარე საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვისა; მედიკამენტები; მედიკამენტები
ადამიანებისთვის; ფარმაცევტული პრეპარატები ცენტრალური ნერვული სისტემის სამკურნალოდ; ფარმაცევტული პრეპარატები დიაგნოზისათვის; დერმატოლოგიური ფარმაცევტული
ნაწარმი; ფარმაცევტული პრეპარატები კანის
დაავადებების სამკურნალოდ; ანტიბიოტიკური
პრეპარატები; ფარმაცევტული პრეპარატები სასუნთქი (რესპირატორული) ორგანოებისთვის;
ფარმაცევტული პრეპარატები ქიმიური დარღვევების სამკურნალოდ.
___________________________________________
(260) AM 2021 110505 A
(210) AM 110505
(220) 2020 11 13
(731) ჰ & მ ჰენეს & მაურიც აბ
სე ‒ 106 38 სტოკჰოლმი, შვედეთი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 26.11.12; 27.01.12; 27.05.03; 27.05.23
(511)
4 ‒ სანთლები; სურნელოვანი სანთლები; საშობაო ნაძვისხის მოსართავები განათებისათვის
(სანთლები); ტექნიკური ცხიმები; ბენზინი; სანათი ცხიმები; საწვავი; ტექნიკური ცვილი; სანათი ცვილი; მტვრის მოსაცილებელი შედგენილობები; ელექტროენერგია.
___________________________________________
(260) AM 2021 110516 A
(210) AM 110516
(220) 2020 11 16
(731) შპს „იმპექსფარმი“
მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე,
ბაქტერიოფაგისკენ ჩასასვლელი გზის
მიმდებარედ, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) ნუგზარ ქსოვრელი
(540)

Lakfil

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 ‒ ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო
ან ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი
დიეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები
ჩვილებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი,
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მასალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგურებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
___________________________________________
(260) AM 2021 110538 A
(210) AM 110538
(220) 2020 11 18
(731) დიმიტრი ვაშაკიძე
გურამიშვილის ქ. 33, 4600, ქუთაისი,
საქართველო
(540)

(591) შავი, მუქი და ღია ყვითელი
(531) 02.01.01; 02.01.23; 02.09.08; 03.13.04;
04.05.03; 04.05.04; 16.03.13; 26.05.01;
26.05.14; 26.05.15; 26.11.09; 29.01.13
(511)
30 ‒ ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები;
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და საგო;
ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; პურფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტრო ნაწარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი და სხვა
საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადაგი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, სანელებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული მწვანილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზმი; ყინული (გაყინული წყალი).
35 ‒ რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
41 ‒ განათლება; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურული ღონისძიებები.
___________________________________________
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სასაქონლო ნიშნები
(260) AM 2021 110603 A
(210) AM 110603
(220) 2020 11 24
(731) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი,
დელავერის კორპორაცია
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი
10022, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

НАТУРАЛЬНЫЙ
БИО-АРГИН

(511)
5 ‒ ფარმაცევტული პრეპარატები.
___________________________________________
(260) AM 2021 110611 A
(210) AM 110611
(220) 2020 11 26
(731) შპს „გლობალფარმი“
ალმასიანის ქ. 13ა / ბერბუთის ქ. 8, 0171,
თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

კ კვადრატში
K squared
К в квадрате

(591) შავ-თეთრი
(511)
3 ‒ არასამკურნალო კბილის პასტები.
___________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(511)
3 ‒ კოსმეტიკური და ტუალეტის პრეპარატები
(არასამკურნალო); მათეთრებელი პრეპარატები
და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული
დამუშავების
პრეპარატები;
პარფიუმერია,
ეთერზეთები; კბილის პასტები (არასამკურნალო).

(260) AM 2021 110604 A
(210) AM 110604
(220) 2020 11 24
(731) პფაიზერ ინკ.
235 ისტ 42 სტრიტ, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკის შტატი 10017, აშშ
(740) ნათელა ოთარიძე
(540)

(591) შავი, ნაცრისფერი
(531) 26.02.09; 26.11.02; 26.11.12
(511)
5 ‒ ფარმაცევტული პრეპარატები; ჰიგიენური
პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; ვაქცინები.
___________________________________________

5 ‒ ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან ვეტერინარული დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და
კბილის ცვილი; მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი
პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
35 ‒ რეკლამა; ბიზნეს მენეჯმენტი; ბიზნესის
ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური; ვაჭრობის მომსახურება.
___________________________________________

(260) AM 2021 110605 A
(210) AM 110605
(220) 2020 11 24
(731) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
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რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები
(111) M 2021 34119 R
(151) 2021 05 31
(181) 2031 05 31
(260) AM 2020 108865 A
(220) 2020 06 30
(732) შპს „დინამო არენა“
დიღმის მასივი, III კვარტ., საფეხბურთო
სამწვრთნელო ბაზა, 0159, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34120 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 106519 A
(220) 2020 06 15
(732) ლევან ადამია
ჭავჭავაძის გამზ. 27/29, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34121 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108114 A
(220) 2020 05 01
(732) ენერჯი ბევერიჯიზ ლლკ
2390 ანსელმო დრაივი, კორონა,
კალიფორნია, 92879, აშშ
___________________________________________
(111) M 2021 34122 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108131 A
(220) 2020 05 07
(732) სტრაიპ ინკ.
510 თაუნსენდ სტრიტი, სან-ფრანცისკო,
კალიფორნია 94103, აშშ
___________________________________________
(111) M 2021 34123 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108228 A
(220) 2020 05 14
(732) ჯუმბერ კუჭუხიძე

მიხეილ თამარაშვილის ქ. 11, სად. 7,
სართ.4, ბ. 159, 0162, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34124 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108313 A
(220) 2020 05 20
(732) სს „გეფა“
აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2021 34125 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108314 A
(220) 2020 05 20
(732) სს „გეფა“
აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34126 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108315 A
(220) 2020 05 20
(732) სს „გეფა“
აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34127 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108316 A
(220) 2020 05 20
(732) სს „გეფა“
აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159,
თბილისი, საქართველო;
შპს „უეინ ენტერპრაიზისი“
გლდანი, II მკრ., კორპ. 28,
ბ. 97, თბილისი, საქართველო
___________________________________________
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სასაქონლო ნიშნები
(111) M 2021 34128 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108401 A
(220) 2020 05 25
(732) ბერკო ილაჩ ვე ქიმია სანაი ანონიმ
შირქეთი
იენისეჰირ მაჰ. ოზგურ სოკ. N16-18
ათასეჰირ, სტამბოლი, 34779, თურქეთი
___________________________________________
(111) M 2021 34129 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108499 A
(220) 2020 06 02
(732) შპს „კაპიტალკლუბი“
კახეთის გზატკ. 110ა, 0101, სამგორის
რაიონი, თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34130 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108511 A
(220) 2020 06 03
(732) კვანგ იანგ მოტორ კო., ლტდ.
No. 35, უან ჰსინგ სტრით, სანმინ
დისტრიქტ, კაოჰსიუნგ, ტაივანი (TW),
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა
___________________________________________
(111) M 2021 34131 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108512 A
(220) 2020 06 03
(732) კვანგ იანგ მოტორ კო., ლტდ.
No. 35, უან ჰსინგ სტრით, სანმინ
დისტრიქტ, კაოჰსიუნგ, ტაივანი (TW),
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა
___________________________________________
(111) M 2021 34132 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108524 A
(220) 2020 06 04
(732) ენრიკო ბერიძე
ტ. ტაბიძის ქ. 10, ჩიხი 1, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
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(111) M 2021 34133 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108576 A
(220) 2020 06 05
(732) კუკური ლაღაძე
შარტავას ქ. 357, თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34134 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108604 A
(220) 2020 06 10
(732) ლაბორატორიო ელეა ფოენიქს ს.ა.
ავ. დელ ლიბერტადორ 6550 3 ფლორ –
სიუდად დე ბუენოს-აირეს, არგენტინა
___________________________________________
(111) M 2021 34135 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108607 A
(220) 2020 06 11
(732) ამგენ ინკ.
უან ამგენ სენტერ დრაივ, ტაუზანდ-ოკს,
კალიფორნია 91320-1799, აშშ
___________________________________________
(111) M 2021 34136 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108660 A
(220) 2020 06 12
(732) თენგიზი ხუნაშვილი
ელისაბედ ორბელიანის მოედანი 1,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34137 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108667 A
(220) 2020 06 15
(732) შპს „სითი 12“
კრწანისის ქ. 7, თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34138 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108674 A
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(220) 2020 06 16
(732) შპს „ნიუ ფარმ და კომპანი“
იროდიონ ევდოშვილის ქ. 18, საოფისე
ფართი 2, 0154, დიდუბის რაიონი,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34139 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108697 A
(220) 2020 06 18
(732) გიორგი ენრიკო ბერიძე
ტ. ტაბიძის ქ. 10, ჩიხი I, 0108, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34140 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108736 A
(220) 2020 06 19
(732) შპს „კომბინატი“
ო. ლორთქიფანიძის ქ. 29, ბ. 14, 0145,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34141 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108743 A
(220) 2020 06 22
(732) შპს „იმპექსფარმი“
მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე,
ბაქტერიოფაგისაკენ ჩასასვლელი გზის
მიმდებარედ, 0160, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34142 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108747 A
(220) 2020 06 23
(732) ტროიკაა ფარმასიუტიკალს ლტდ.
კომერს ჰაუზ – 1, სათია მარგი,
ბოდაკდევი, აჰმედაბადი, გუჯარათი
380054, ინდოეთი
___________________________________________

(111) M 2021 34143 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108766 A
(220) 2020 06 24
(732) შპს „ორი ნაბიჯი“
ნავთლუღის ქ. 39-41, 0113, ისნის რაიონი,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34144 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108773 A
(220) 2020 06 24
(732) შპს „ორი ნაბიჯი“
ნავთლუღის ქ. 39-41, 0113, ისნის რაიონი,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34145 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108852 A
(220) 2020 06 29
(732) შპს „ქართული ვაზისა და ღვინის
კომპანია“
დავით აღმაშენებლის გამზ. 179ა, ბ. 25,
0112, თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34146 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108859 A
(220) 2020 06 29
(732) ენრიკო ბერიძე
ტ. ტაბიძის ქ. 10, I ჩიხი, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34147 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108860 A
(220) 2020 06 29
(732) ენრიკო ბერიძე
ტ. ტაბიძის 10, I ჩიხი, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
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(111) M 2021 34148 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108861 A
(220) 2020 06 29
(732) ენრიკო ბერიძე
ტ. ტაბიძის 10, I ჩიხი, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________

(111) M 2021 34153 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108887 A
(220) 2020 07 02
(732) უსბ ბიოფარმა სრლ
ალე დე ლა რეშერშ 60, ბრიუსელი, B-1070,
ბელგია
___________________________________________

(111) M 2021 34149 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108863 A
(220) 2020 06 29
(732) სორემარტეკ ს.ა.
16 რუტ დე ტრევ, ლ - 2633, სენინგერბერგ,
ლუქსემბურგი
___________________________________________

(111) M 2021 34154 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108889 A
(220) 2020 07 02
(732) ინტერკონტინენტალ გრეიტ ბრენდზ ლლკ
100 დიფორისტ ავენიუ, ისტ ჰანოვერი,
ნიუ-ჯერზი, 07936, აშშ
___________________________________________

(111) M 2021 34150 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108869 A
(220) 2020 06 30
(732) გენადი ვასილევიჩ ჟურავლიოვ
ფედერაციული პროსპექტი, სახლი 28,
ბ. 47, 111399, მოსკოვი, რუსეთის
ფედერაცია
___________________________________________

(111) M 2021 34155 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108891 A
(220) 2020 07 02
(732) ინტერკონტინენტალ გრეიტ ბრენდზ ლლკ
100 დიფორისტ ავენიუ, ისტ ჰანოვერი,
ნიუ-ჯერზი, 07936, აშშ
___________________________________________

(111) M 2021 34151 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108879 A
(220) 2020 07 01
(732) გენადი ვასილევიჩ ჟურავლიოვ
ფედერაციული პროსპექტი, სახლი 28,
ბ. 47, 111399, მოსკოვი, რუსეთის
ფედერაცია
___________________________________________
(111) M 2021 34152 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108886 A
(220) 2020 07 02
(732) შპს „PARK GIDA“
მე-5 უბანი, ქ. 46ა, 6200, სოფ. ხუცუბანი,
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი,
საქართველო
___________________________________________
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(111) M 2021 34156 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108893 A
(220) 2020 07 03
(732) დავით ჭრელაშვილი
კავსაძის ქ. 3, „ც“ ბლოკი, ბ. 23, 0179,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34157 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108946 A
(220) 2020 07 06
(732) რკ საუთ აზია სდნ. ბი-ეიჩ-დი
No. 2440, ლორონგ პერუსახაან 10,
პრაი ინდასტრიალ ესტეიტ, პრაი პენანგ,
13600, მალაიზია
___________________________________________
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(111) M 2021 34158 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108950 A
(220) 2020 07 07
(732) შეზღუდული პასუხისმგებლობის
კომპანია „პოლარ სიფუდ რაშა“
ქუჩა სტარიე კრემენკი 90, კრემენკი,
ჟუკოვსკის რაიონი, კალუჟის ოლქი,
249185, რუსეთის ფედერაცია
___________________________________________
(111) M 2021 34159 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108958 A
(220) 2020 07 08
(732) შპს„ სლენთ კომპანი“
ფანასკერტელის ქ. 14, ბ. 4, 0194, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34160 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108959 A
(220) 2020 07 08
(732) ენრიკო ბერიძე
ტ. ტაბიძის ქ. 10, I ჩიხი, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34161 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108969 A
(220) 2020 07 09
(732) ინტელ კორპორეიშენ
2200 მიშენ კოლიჯ ბულვარი, სანტაკლარა, კალიფორნია 95052, აშშ
___________________________________________
(111) M 2021 34162 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 109028 A
(220) 2020 07 13
(732) შპს „ოკეანე“
მერაბ ქავთარაძის ქ. 11, 0180, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________

(111) M 2021 34163 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 109030 A
(220) 2020 07 13
(732) ენრიკო ბერიძე
ტ. ტაბიძის ქ. 10, I ჩიხი, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34164 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 109049 A
(220) 2020 07 16
(732) შპს "მზარეული 1"
მერაბ ქავთარაძის ქ. 11, 0180, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34165 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 109110 A
(220) 2020 07 17
(732) გიორგი კიკაბიძე
ილ. ჭავჭავაძის გამზ. 54ა, 0179, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34166 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 109111 A
(220) 2020 07 17
(732) გიორგი კიკაბიძე
ილ. ჭავჭავაძის გამზ. 54ა, 0179, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34167 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 109128 A
(220) 2020 07 20
(732) შპს "ეკო ბოჰემია"
სოფ. წეროვანი, 3318, მცხეთა,
საქართველო
___________________________________________
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(111) M 2021 34168 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 109134 A
(220) 2020 07 21
(732) შპს „კონცეპტ ფარმა“
უნივერსიტეტის ქ. 2, ბ. 5, ბლოკი „ა“, 0177,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34169 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 109135 A
(220) 2020 07 21
(732) შპს „კონცეპტ ფარმა“
უნივერსიტეტის ქ. 2, ბ. 5, ბლოკი „ა“, 0177,
თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34170 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 110364 A
(220) 2020 11 02
(732) შპს „დაკო ტრეიდ“
საბურთალოს ქ. 41, ბ. 34, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34171 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108063 A
(220) 2020 04 28
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
251 ლიტლ ფოლზ დრაივ, სუიტ 100,
უილმინგტონი, დელავერი,
19808-1674, აშშ
___________________________________________
(111) M 2021 34172 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108065 A
(220) 2020 04 28
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
251 ლიტლ ფოლზ დრაივ, სუიტ 100,
უილმინგტონი, დელავერი,
19808-1674, აშშ
___________________________________________
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(111) M 2021 34173 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108066 A
(220) 2020 04 28
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
251 ლიტლ ფოლზ დრაივ, სუიტ 100,
უილმინგტონი, დელავერი,
19808-1674, აშშ
___________________________________________
(111) M 2021 34174 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108208 A
(220) 2020 05 08
(732) ააიპ „ნინო მუსერიძის ფონდი შენთვის“
შიო მღვიმელის ქ. 5, ბ. 13, თბილისი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34175 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108298 A
(220) 2020 05 18
(732) სს „კორპორაცია ქინძმარაული“
ილია ჭავჭავაძის ქ. 55, 4800, ყვარელი,
საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34176 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108489 A
(220) 2020 05 29
(732) შპს „ლევანტო“
წერეთლის ქ. 192, ქუთაისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34177 R
(151) 2021 06 01
(181) 2031 06 01
(260) AM 2020 108491 A
(220) 2020 05 29
(732) შპს „პიანო“
ვაჟა ფშაველას გამზ., II კვარტ., კორპ. 27,
ბ. 4, 0186, თბილისი, საქართველო
___________________________________________
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(111) M 2021 34178 R
(151) 2021 06 03
(181) 2031 06 03
(260) AM 2020 107910 A
(220) 2020 04 12
(732) შპს „ბარაქა“
პეტრე ქავთარაძის ქ., III შესახვევი 4, ბ. 43,
ვაკის რაიონი, თბილისი, საქართველო
___________________________________________
(111) M 2021 34179 R
(151) 2021 06 03
(181) 2031 06 03
(260) AM 2020 108426 A
(220) 2020 05 28
(732) ბასფ აგრიკალჩერალ სოლუშენს
სიდ უს ლლკ
100 პარკ ავენიუ, ფლორამ პარკი,
ნიუ-ჯერზი, აშშ
___________________________________________
(111) M 2021 34180 R
(151) 2021 06 03
(181) 2031 06 03
(260) AM 2020 108505 A
(220) 2020 06 02
(732) გეტც ფარმა ინტერნეშნლ ფზ ელელსი
ოფის No. 1307, 13 ფლორ, ალ-ტურაია
ტაუერ 1, დუბაი მედია სიტი, დუბაი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
___________________________________________
(111) M 2021 34181 R
(151) 2021 06 03
(181) 2031 06 03
(260) AM 2020 109027 A
(220) 2020 07 13
(732) შპს „ჩვენი ფერმერი“
მ. ქავთარაძის ქ. 11, 0180, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2021 34182 R
(151) 2021 06 03
(181) 2031 06 03
(260) AM 2020 108953 A
(220) 2020 07 08
(732) გიორგი მელუა
კოსტავას ქ. 60, ლანჩხუთი, საქართველო
___________________________________________
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დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული
სასაქონლო ნიშნები
რეგისტრაციის

გაუქმების

მოთხოვნით

საჩივრის

შეტანა

შესაძლებელია

საქპატენტის

სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში.

(111) M 2021 34103 R
(151) 2021 05 24
(181) 2031 05 24
(210) AM 112922
(220) 2021 05 13
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI-ის წარმომადგენლობა
საქართველოში
თავისუფლების მოედანი 4, 0105,
თბილისი, საქართველო
(740) თინათინ ცხვედიანი
(540)

GLIMO
გლიმო
(591) შავ-თეთრი
(511)
3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარატები
და ტუალეტის პრეპარატები; არასამკურნალო
კბილის პასტები და კბილის ფხვნილები; პარფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი საშუალებები; საწმენდი, საპრიალებელი, სახეხი და აბრაზიული
პრეპარატები.
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერინარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო ან
ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი დიეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები ჩვილებისთვის; დიეტური დანამატები ადამიანებისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტირი,
სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მასალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგურებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
___________________________________________
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(111) M 2021 34104 R
(151) 2021 05 24
(181) 2031 05 24
(210) AM 113026
(220) 2021 05 17
(732) შპს „ალნეო ჯორჯია“
გ. პატარაიას ქ. 16, ფონიჭალა, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) წითელი, თეთრი, ნაცრისფერი
(531) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.22;
29.01.13
(511)
7 – მანქანები და მანქანადანადგარები, სიმძლავრეზე მომუშავე მანქანადანადგარები; მოტორები და ძრავები, სახმელეთო ტრანსპორტის
მოტორებისა და ძრავების გარდა; გადასაბმელი
და გადამცემი კომპონენტები მანქანებისთვის,
სახმელეთო ტრანსპორტისთვის განკუთვნილის
გარდა; სასოფლო-სამეურნეო ინსტრუმენტები,
ხელის იარაღების გარდა; ინკუბატორები კვერცხებისთვის; ავტომატური სავაჭრო აპარატები
(სასმელების, შოკოლადის და სხვა პროდუქტებისთვის).
9 – სამეცნიერო, საკვლევი, სანავიგაციო, გეოდეზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, აუდიოვიზუალური, ოპტიკური, აწონვის, გაზომვის, სიგნალიზაციის, გამოსავლენი,
ტესტირების, სამაშველო და სასწავლო აპარატურა და ინსტრუმენტები; აპარატურა და ინსტრუმენტები ელექტროობის გადაცემის, გადართვების, გარდაქმნის, დაგროვების, განაწილების ან გამოყენების რეგულირების ან მართვისთვის; აპარატურა და ინსტრუმენტები ხმის ან
გამოსახულების ჩაწერის, გადაცემის, აღწარმოების ან დამუშავებისთვის; მონაცემების მაგნიტური მატარებლები, ჩასაწერი დისკები, ციფრული ან ანალოგიური ჩამწერი ან დამმახსოვრებლები; მონეტებზე მომუშავე აპარატების მექანიზმები, სალარო აპარატები, მთვლელი მოწყობილობები; კომპიუტერები და კომპიუტერის
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პერიფერიული მოწყობილობები; მყვინთავის
სამოსი, მყვინთავის ნიღბები, მყვინთავის ყურსაცობები, ცხვირის სამაგრები მყვინთავებისა
და მოცურავეებისთვის, მყვინთავის ხელთათმანები, სასუნთქი აპარატურა წყალქვეშა ცურვისთვის; ცეცხლმქრობი მოწყობილობები.
11 – განათების, გათბობის, გაგრილების, ორთქლწარმოების, საჭმლის მომზადების, საშრობი, სავენტილაციო, წყალმომარაგების და სანიტარული აპარატურა და დანადგარები.

(111) M 2021 34106 R
(151) 2021 05 24
(181) 2031 05 24
(210) AM 112937
(220) 2021 05 13
(732) შპს „გასტრონომ ქიჩენი“
ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. 50, კორპ. 1, ბ. 55,
0186, ვაკის რაიონი, თბილისი,
საქართველო
(740) რუსუდან ოთიაშვილი
(540)

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
37 – სამშენებლო მომსახურება; სამონტაჟე და
სარემონტო მომსახურება; სამთო მოპოვება, ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილები.
___________________________________________
(111) M 2021 34105 R
(151) 2021 05 24
(181) 2031 05 24
(210) AM 112931
(220) 2021 05 13
(732) შპს „გასტრონომ ქიჩენი“
ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. 50, კორპ. 1, ბ. 55,
0186, ვაკის რაიონი, თბილისი,
საქართველო
(740) რუსუდან ოთიაშვილი
(540)

(591) F4F9F8 თეთრი, 280707 ყავისფერი
(531) 03.04.02; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.21; 29.01.07
(511)
43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.
___________________________________________

(591) 280707 ყავისფერი, F4F9F8 თეთრი
(531) 03.04.02; 28.19; 29.01.07
(511)
43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.
___________________________________________
(111) M 2021 34107 R
(151) 2021 05 24
(181) 2031 05 24
(210) AM 113040
(220) 2021 05 19
(732) შპს „მერკადო“
გლდანი, VI მკრ., კორპ. 28, ბ. 53,
გლდანის რაიონი, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) ED6B72 წითელი, 3F998C მწვანე, 88C9BE
ღია მწვანე
(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.07.01;
29.01.12
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(511)
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.

(111) M 2021 34108 R
(151) 2021 05 24
(181) 2031 05 24
(210) AM 113019
(220) 2021 05 15
(732) მერაბ გურგენიძე
ბესიკ ბურკიაშვილის ქ. 14, 0179,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) EC9779 ატმისფერი, 5E2A2B ყავისფერი
(531) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.22; 27.05.24; 28.19; 29.01.12
(511)
29 – ბოსტნეული, გამომშრალი; დამუშავებული
ხილის შედგენილობები; დამუშავებული ხილი;
თხილი, დამუშავებული; კაკალი, გარჩეული;
მომინანქრებული ხილი; მზესუმზირის მარცვალი, დამუშავებული; ფინიკი; ქიშმიში; ხილის
ჩირი; ხილი, მოშუშული; ხილის ჟელე; ხილის
რბილობი; ხილის ცედრა; ხილის ჩიპსები; ხილი, დაკონსერვებული; ხილის კონსერვები;
ხილზე დამზადებული მსუბუქი საუზმეული;
ხილის ტყლაპი; ყურძნის ან თუთის შესქელებულ ტკბილში ამოვლებული ძაფზე ასხმული
ნიგოზი, თხილი, ნუშის გულები, გოგრის გარჩეული თესლი ან მათი ნატეხები და/ან სხვადასხვა ხილის ჩირი; ხილის ცუკატი.
___________________________________________

(591) მუქი ლურჯი
(531) 19.09.02; 27.05.01; 27.07.01
(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა);
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.

(111) M 2021 34110 R
(151) 2021 05 25
(181) 2031 05 25
(210) AM 113041
(220) 2021 05 19
(732) შპს „ლუდის სახლი სამი“
დიდი დიღომი, III მკრ., კორპ. 3,
ბ. 97, თბილისი, საქართველო
(540)

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და
დასაწყობება; მოგზაურობის ორგანიზება.
43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.
___________________________________________

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
___________________________________________
(111) M 2021 34109 R
(151) 2021 05 25
(181) 2031 05 25
(210) AM 112718
(220) 2021 04 26
(732) შპს „აგრო ქსელი“
გორგასალის ქ. /ხიმშიაშვილის ქ.
111/13(15) / ს. ხიმშიაშვილის ქ. 15, ბ. 5,
6000, ბათუმი, საქართველო
(540)
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(591) შავი, ოქროსფერი
(531) 11.03.07; 23.03.01; 23.03.02; 26.01.01;
26.01.04; 26.01.16; 26.01.21; 29.01.12
(511)
32 – ლუდი.
___________________________________________
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(111) M 2021 34111 R
(151) 2021 05 27
(181) 2031 05 27
(210) AM 112926
(220) 2021 05 13
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ.
1-1, ტორანომონ 4- ჩომე, მინატო-კუ,
ტოკიო, იაპონია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(111) M 2021 34113 R
(151) 2021 05 27
(181) 2031 05 27
(210) AM 113020
(220) 2021 05 15
(732) შპს „ივერია“
თევდორე მღვდლის ქ. 53, 0154, თბილისი,
საქართველო
(740) ზურაბ ბეჟაშვილი
(540)

TROPICAL CRUSH

СУП и Ко.

(591) შავ-თეთრი
(511)
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბაქო; მოსაწევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, ხელით გასახვევი თამბაქო, საღეჭი თამბაქო, თამბაქო „სნუსი“; სიგარეტები, პაპიროსები, ელექტრონული სიგარეტები, სიგარები, სიგარილოები; ბურნუთი; მწეველთა საკუთვნოები შემავალი 34-ე კლასში; სიგარეტის და პაპიროსის ქაღალდები, სიგარეტის და პაპიროსის მილაკები
და ასანთები.
___________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________

(111) M 2021 34112 R
(151) 2021 05 27
(181) 2031 05 27
(210) AM 113047
(220) 2021 05 20
(732) შპს „ნილე“
დავით გურამიშვილის გამზ. 23ა, სად. 1,
სართ. 17, ბ. 292გ, ბლოკი „ბ“,
ნაძალადევის რაიონი, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) თეთრი, ხისფერი
(531) 26.04.02; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24;
26.13.25; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12
(511)
43 – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.
___________________________________________

(111) M 2021 34114 R
(151) 2021 05 27
(181) 2031 05 27
(210) AM 113031
(220) 2021 05 18
(732) შპს „სი თი ენ ჯორჯია“
ბალანჩივაძის ქ. 39, 0159, თბილისი,
საქართველო
(540)

ROSAGEL
როსაგელი
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – მავნე მწერების გასანადგურებელი პრეპარატები, ჰერბიციდები.
___________________________________________
(111) M 2021 34115 R
(151) 2021 05 28
(181) 2031 05 28
(210) AM 113030
(220) 2021 05 18
(732) ნანა ქურდაგია
იჯევანის ქ. 12, 7100, ოჩამჩირე,
საქართველო
(540)

VineCross
(591) შავ-თეთრი
(511)
31 – დაუმუშავებელი და დამუშავებული სოფლის მეურნეობის, მებაღეობის და მეტყევეობის
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პროდუქტი; ნედლი და დაუმუშავებელი მარცვლეული და თესლეული; ახალი ხილი და ბოსტნეული, ახალი მწვანილი; ბუნებრივი მცენარეულობა და ყვავილები; სათესლე ბოლქვები
და თესლი; ცოცხალი ცხოველები; ცხოველთა
საკვები და სასმელი; ალაო.

(220) 2021 05 17
(732) ნანა ქურდაგია
იჯევანის ქ. 12, 7100, ოჩამჩირე,
საქართველო
(540)

33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________

(591) შავ-თეთრი
(511)
31 – დაუმუშავებელი და დამუშავებული სოფლის მეურნეობის, მებაღეობის და მეტყევეობის
პროდუქტი; ნედლი და დაუმუშავებელი მარცვლეული და თესლეული; ახალი ხილი და ბოსტნეული, ახალი მწვანილი; ბუნებრივი მცენარეულობა და ყვავილები; სათესლე ბოლქვები
და თესლი; ცოცხალი ცხოველები; ცხოველთა
საკვები და სასმელი; ალაო.

(111) M 2021 34116 R
(151) 2021 05 28
(181) 2031 05 28
(210) AM 112420
(220) 2021 04 01
(732) გიორგი მირიანაშვილი
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 62/18, 0186,
თბილისი, საქართველო
(540)

VineSoul

33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
(111) M 2021 34118 R
(151) 2021 05 31
(181) 2031 05 31
(210) AM 108970
(220) 2020 07 09
(732) შპს „სანუს ვიტა“
სააკაძის დაღმართი 6, კომერციული
ფართი 11, თბილისი, საქართველო
(740) მონიკა კვარაცხელია
(540)

(591) 410CF2 ლურჯი, F20943 წითელი, DDD0D0
ნაცრისფერი, FFFFFF თეთრი
(531) 19.09.01; 19.09.02; 24.07.01; 24.13.01;
24.13.23; 25.01.19; 26.04.02; 26.04.16;
26.04.22; 27.05.01; 28.19; 29.01.14
(526) „ГРУЗИЯ“, საქართველოს დროშა,
„წინანდალი“, „ЦИНАНДАЛИ“
(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
(111) M 2021 34117 R
(151) 2021 05 28
(181) 2031 05 28
(210) AM 113023
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Neuro-flex dual
Неуро-флекс дуал
ნეურო-ფლექს დუალი
(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ლეიკოპლასტირი, სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებელი მასალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადეზინფექციო საშუალებები; მავნე მწერების გასანადგურებელი პრეპარატები,
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
___________________________________________
(111) M 2021 34183 R
(151) 2021 06 03
(181) 2031 06 03
(210) AM 113027
(220) 2021 05 17
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(732) შპს „ქართული ვაზისა და ღვინის
კომპანია“
დ. აღმაშენებლის გამზ. 179ა, ბ. 25, 0112,
თბილისი, საქართველო
(540)

BASIANI COLL.
ბასიანი ქოლლ.
БАСИАНИ КОЛЛ.
(591) შავ-თეთრი
(526) BASIANI, ბასიანი, БАСИАНИ
(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარდა;
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების
დასამზადებლად.
___________________________________________
(111) M 2021 34184 R
(151) 2021 06 03
(181) 2031 06 03
(210) AM 113255
(220) 2021 06 01
(732) შპს „აი სითი ჯორჯია“
რუსთავის გზატკეცილი 19, კორპ. 3,
სართ. 1, სამგორის რაიონი, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) შავი, თეთრი, მწვანე
(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.04.06; 26.04.18;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.24
(511)
35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ადმინისტრირება; საოფისე მომსახურება.
___________________________________________
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საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები, რომლებზეც გამოტანილია
გადაწყვეტილება დაცვის მინიჭების შესახებ
გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია საქპატენტის სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში ან მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა
კოლეგიაში 1 თვის ვადაში (მის.: ქალაქი მცხეთა, სამხედროს ქ. №17).

(260) AM 2021 106254 A*
(800) 1504950
(151) 2019 10 15
(891) 2019 10 15
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building, Huawei Technologies
Co., Ltd., Bantian, Longgang District,
Shenzhen, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
9 ‒ computer operating programs, recorded (other
than for scientific, pharmaceutical, laboratory and medical research purposes); computer software applications, downloadable (other than for scientific, pharmaceutical, laboratory and medical research purposes);
computer software platforms, recorded or downloadable (other than for scientific, pharmaceutical, laboratory and medical research purposes); downloadable
applications for use with mobile devices (other than
for scientific, pharmaceutical, laboratory and medical
research purposes); downloadable computer software
programs (other than for scientific, pharmaceutical,
laboratory and medical research purposes); computer
programmes, recorded (other than for scientific, pharmaceutical, laboratory and medical research purposes); the above-listed goods are NOT used in the field
of genome sequencing, or in the field of bioinformatics to interpret results of genetic testing, or for identifying, analysing and classifying chromosomal and
subchromosomal variations, or for collecting, storing,
analyzing, reporting biological information and for
sample tracking and managing projects, laboratory
workflow and data for use in the fields of scientific,
diagnostic and clinical research and for clinical diagnostic purposes, or in analyzing, managing and visualizing DNA sequencing data
___________________________________________
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(260) AM 2021 106553 A
(800) 1508273
(151) 2019 12 05
(891) 2019 12 05
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building, Huawei Technologies
Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen
City, Guangdong Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.10
(511)
9 ‒ Smartglasses; smartwatches; smartphones; wearable activity trackers; network communication equipment; tablet computers; laptop computers; notebook
computers; cameras [photography]; television apparatus; computer software, recorded; virtual reality headsets; loudspeakers; fluorescent screens; video screens;
electronic numeric displays; touch screens; computer
screens; liquid crystal display screens; displays for
mobile phones; cases for smartphones; covers for
smartphones; protective films adapted for smartphones; digital photo frames; microphones; cabinets for
loudspeakers; batteries, electric; flat panel displays;
flexible flat panel displays for computers; earphones;
kilometer recorders for vehicles; set-top boxes; portable media players; sound transmitting apparatus;
camcorders; computer programmes, recorded; computer software applications, downloadable; smart rings;
personal digital assistants [PDAs]; computer software
platforms, recorded or downloadable; thin client computers; hand-held electronic dictionaries; wearable
computers; telecommunication apparatus in the form
of jewellery; intercoms; large-screen liquid crystal
displays; liquid crystal displays; video printers; wristmounted smartphones; car televisions; computer programs, downloadable.
42 ‒ Telecommunications technology consultancy;
product safety testing services; scientific research and
development; design of telecommunications apparatus
and equipment; design and development of multimedia products; computer programming; computer software design; computer system design; conversion of
data or documents from physical to electronic media;
creating and maintaining web sites for others; conversion of computer programs and data, other than physi-
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cal conversion; computer software consultancy; information technology [IT] consultancy; electronic data
storage; providing information on computer technology and programming via a web site; consultancy in
the design and development of computer hardware;
software as a service [SaaS]; cloud computing; computer technology consultancy; software development
in the framework of software publishing; platform as
a service [PaaS]; design and development of computer
databases; writing of data processing programs; updating and maintenance of computer software; computer
aided graphic design; creating, designing and maintaining websites; design and development of wireless
computer networks; data conversion of electronic information; design and development of virtual reality
software; development of driver and operating system
software; research and development of computer software; database development services; maintenance
and updating of computer software; installation, maintenance and repair of computer software; computer
system integration services; design and development
of computer software; installation and maintenance of
computer software; computer software design for others; rental of web servers; advisory services in the field of product development and quality improvement
of software; writing and updating computer software;
web site usability testing services; electronic storage
services for archiving electronic data; development of
software for secure network operations.
___________________________________________
(260) AM 2021 106895 A
(800) 1511418
(151) 2019 12 16
(891) 2019 12 16
(731) W2 Company d.o.o.
Dalmatinska bb, 81000 Podgorica, Montenegro
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
35 ‒ Retail store services and on-line retail store services featuring watches, jewelry, sunglasses, glasses,
accessories/cases, and other general consumer merchandise.
___________________________________________
(260) AM 2021 107221 A
(800) 1515243
(151) 2019 06 20
(891) 2019 06 20
(731) Aebi Schmidt Holding AG
Schulstrasse 4, CH-8500 Frauenfeld,
Switzerland
(540)

schmidt

(591) Black, white
(511)
12 ‒ Trailers [vehicles]; trailers for vehicles; trailers
intended to receive spraying and spreading machines
and road cleaning; attached or carried equipment adapted to vehicles; attached or carried equipment adapted to utility vehicles; components for heavy goods
vehicles; electric vehicles; vehicles; transport vehicles
for industrial use; vehicles, namely, vehicles for agricultural, forestry and municipal transport; vehicles
equipped with bucket loaders; vehicles equipped with
loading apparatus; vehicles equipped with lifting apparatus; vehicles equipped with prehensile apparatus;
vehicles for emptying loads; boxes, tilting-carts; dumping trucks; automobiles; housings for parts of land
vehicles, except for motors and engines; land transport vehicles for industrial use; tipping bodies for
trucks; multi-purpose trolleys; multi-use work vehicles, in particular apparatus mounts; utility vehicles;
sprinkling trucks [street cleaning]; cars; attached equipment for railway vehicles; attached equipment for
railway freight cars; self-driving cars; all the aforementioned goods for watering, spraying, spreading,
clearing, defrosting, washing, cleaning and/or repairing surfaces of roads or railways; drive gears [parts
for land vehicles]; vehicle chassis; bodies for vehicles; gear boxes for land vehicles; hydraulic circuits for
vehicles; bodies for land vehicles; garbage collection
vehicles; treads for vehicles [tractor type]; driving
chains for land vehicles; tractors; undercarriages for
vehicles; rail freight cars chassis for vehicles.
___________________________________________
(260) AM 2021 108534 A
(800) 1533544
(151) 2019 06 20
(891) 2019 06 20
(731) Aebi Schmidt Holding AG
Schulstrasse 4, CH-8500 Frauenfeld,
Switzerland
(540)

aebi schmidt
(591) Black, white
(511)
7 ‒ Suction machines for industrial use; attachments,
mounted or interchangeable equipment for vehicles in
the form of sweepers, sprayers, spreaders or clearing
machines; drives for machines; agricultural implements mounted on trailers (other than hand-operated);
sprayers or spreaders or cleaning or clearing devices
which can be mounted on vehicles or trailers; road
sweeping machines mounted on vehicles; automatic
cleaning machines; construction machines (road building); floor scrubbing machines; brushes [parts of machines]; brush sweeping machines; electric vacuum
cleaning apparatus [for industrial use]; electric brushes; electric floor sweeping machines; electric floor
cleaning apparatus; electric machines for floor care by
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cleaning, polishing, scouring, vacuuming; electric cleaning machines; electric vacuum cleaning machines;
electric vacuum cleaners; dust removing installations
for cleaning purposes; mobile machines, in particular
motor-driven agricultural mowers, road sweeping machines, sowers, road construction machines, snowblowers, snow plows and multi-use machines, fertilizer
spreaders, sprayers, sand turbines, sand blowers, sand
blower turbines, in so far as included in the class; mobile machines with supports for apparatus, particularly
for agricultural use and for communal and cleaning
services; transmissions for vehicles, other than for
land vehicles; belts for conveyors; transport device for
dry and wet salt and for de-icing preparations; road
sweeping machines, sowers, road construction machines, snowblowers, snow plows and multi-purpose machines, fertilizer spreaders, sprayers, sand turbines,
sand blowers, sand blower turbines, in so far as included in the class; elevating apparatus; lifting apparatus; sweeping machines; power transmission mechanisms for machines; power transmission devices for
machines; couplings, other than for land vehicles; harvesting machines; machines for cleaning, clearing
and/or de-icing, also in the form of supports for apparatus or vehicles or trailers; washing machines, also in
the form of supports for apparatus or vehicles or trailers; mechanical spreaders; feeders [parts of machines]; mixing machines; mixers [machines]; rammers;
lawnmowers; clearers; cleaning apparatus [machines]
with brushes; cleaning machines; cleaning machines
for industrial purposes; cleaning machines and apparatus [electric]; air suction machines; suction machines for industrial use; agricultural implements other
than hand-operated, suction and combined machines
and hay distributors, hay aeration installations; snow
blowing accessories for vehicles; snow throwers; vehicled snow throwers; snow removal apparatus; snow
throwers; sprayers, sprayers for liquid media, in particular for use against black ice (other than hand-operated); control apparatus for machines, motors or engines; road sweeping machines, sowers; road sweepers [machines]; road sweeping machines [self-propelled]; road sweeping devices for vehicles; sweeping
machines [self-propelled]; spreaders/spreading machines; transmissions for vehicles, other than for land
vehicles, shredders [machines] for industrial use;
spreader vehicles.
9 ‒ Dosage dispensers; electronic control systems for
dosing; electronic control for unmanned vehicles;
navigation apparatus; positioning apparatus; marking
apparatus; computer software for data warehousing
automation; black boxes (data recorders); data recorders; apparatus for detection of data from machines,
machine installations and vehicles; electric control,
testing and monitoring devices; software; sensors.
12 ‒ Trailers [vehicles]; trailer vehicles; trailers intended to receive spraying and spreading machines and
road cleaning; drive gears [parts for land vehicles];
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attached or carried equipment adapted to vehicles; attached or carried equipment adapted to utility vehicles; structural parts for heavy-duty vehicles; vehicle
chassis; electric vehicles; undercarriages for vehicles;
vehicles; transport vehicles for industrial use; vehicles, namely, vehicles for agricultural, forestry and
municipal transport; vehicles equipped with bucket
loaders; vehicles equipped with loading apparatus; vehicles equipped with lifting apparatus; vehicles equipped with prehensile apparatus; vehicles for emptying loads; bodies for vehicles; gear boxes for land
vehicles; hydraulic circuits for vehicles; bodies for
land vehicles; boxes, tilting-carts; dumping trucks; automobiles; housings for parts of land vehicles, except
for motors and engines; land transport vehicles for
industrial use; tipping bodies for trucks; multi-purpose trolleys; multi-use work vehicles, in particular
apparatus mounts; garbage collection vehicles; utility
vehicles; sprinkling trucks [street cleaning]; treads for
vehicles [tractor type]; driving chains for land vehicles; tractors; cars; undercarriages for vehicles; railway
freight cars; attached equipment for railway vehicles;
attached equipment for railway freight cars; self-driving cars.
35 ‒ Commercial business conduct advice; providing
information and consulting services relating to e-commerce; procurement services for others [purchasing
goods and services for other businesses]; operation of
an import-export agency; wholesale and retail commerce, also via the global computer network, in particular for vehicles, utility vehicles, tractors, vehicle
parts, trailers, attached parts, carried parts, accessories, spare parts, devices, apparatus machines (whether hand-operated or otherwise); services in the field
of electronic commerce, namely, the contract mediation for purchase and sale of goods online; services in
the field of electronic commerce, namely, advertising
via computer networks in the nature of data, texts,
images, sound or any combination thereof for sale of
goods and services of all types; services in the field of
electronic commerce, namely, provision of information on goods via telecommunication networks for advertising and sales purposes; online provision of information concerning the selection of goods via the
global computer network; presentation and preparation of various offers of goods and services via global
electronic computer networks (the Internet), enabling
consumers to conveniently view, compare and purchase aforesaid goods and services; development and
implementation of marketing strategies for others;
business analysis, research and information services,
conducting of commercial feasibility studies, commercial project management services regarding special vehicles and special railway vehicles.
36 ‒ Financial services; financial advice; providing of
know-how with respect to finance (financial advice);
building management; real estate management; leasepurchase financing.
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37 ‒ Servicing, maintenance and repair of vehicles
and vehicle parts; rental of construction machines, in
particular road sweeping machines, self-propelled
sweeping machines, road construction machines,
snow blowers, snow plows; rental of sprayers for maintenance and servicing of roads, roadways and aircraft take-off and landing runways; advice in the field
of cleaning, servicing and maintenance of machines
and vehicles; consultancy services in the field of cleaning, servicing and maintenance of roads, roadways
and aircraft take-off and landing runways; provision
of equipment for retrofitting and renovation of machines and vehicles; customized renovation of vehicles and components thereof; advice regarding installation, maintenance and repair of hydraulic apparatus;
installation, maintenance and repair of lighting systems; installation, maintenance and repair of control
systems.
42 ‒ Design and development of central database optimized for analysis; technical product development;
technological consultancy services; technical design
and management of special vehicles and special railway vehicles; technical design and management of
hydraulic installations; technical design and management of lighting systems; technical design and management of control systems; technical design and management of de-icing systems; development of computer programs; development of web data mining applications; creation of programs for electronic data processing; analysis of computer systems; technical feasibility studies; technological consulting services in
connection with use in agriculture, horticulture and
forestry and in the municipal field in connection with
use of sweeping, spraying, spreading or clearing apparatus.
45 ‒ Management and licensing of intellectual property.
___________________________________________
(260) AM 2021 108902 A
(800) 1538283
(151) 2020 04 13
(891) 2020 04 13
(731) Jiangsu Mega Shoes Co., Ltd.
No.10 West Qianjin Road, Suining Economic
Development Zone, Xuzhou, 221200 Jiangsu
Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.23
(511)
25 ‒ Sports shoes; footwear; boots; insoles; scarves;
leather belts [clothing]; gaiters; heels; inner soles.
___________________________________________

(260) AM 2021 109395 A
(800) 1545029
(151) 2020 05 20
(891) 2020 05 20
(731) Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd
No.89, Taoyuan East Road, Nanhai District,
City, 528225 Guangdong Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.03
(511)
10 ‒ Anaesthetic masks; anaesthetic apparatus; respirators for artificial respiration; dialyzers; knives for
surgical purposes; heart pacemakers; pumps for medical purposes; cannulae; medical guidewires; forceps;
drainage tubes for medical purposes; needles for medical purposes; stents; catheters.
___________________________________________
(260) AM 2021 109397 A
(800) 1545082
(151) 2020 06 02
(891) 2020 06 02
(731) Alpen Pharma AG
Finkenhubelweg 16, CH-3012 Bern,
Switzerland;
Farmalider S.A.
La Granja, 1, E-28108 ALCOBENDAS
(MADRID), Spain
(540)

IRICAR
(591) Black, white
(511)
5 ‒ Pharmaceutical products, medical and veterinary
preparations; sanitary products for medical purposes;
dietetic substances and foodstuffs for medical or veterinary use, food for babies; food supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings;
material for dental fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
___________________________________________
(260) AM 2021 109398 A
(800) 1545220
(151) 2020 01 28
(891) 2020 01 28
(731) ENVASADOS EVA S.A.
P.I. Num. 18, E-31870 LECUMBERRI ‒
NAVARRA, Spain

#10 2021 06 10

55

სასაქონლო ნიშნები

(540)

(260) AM 2021 109417 A
(800) 1545817
(151) 2020 05 25
(891) 2020 05 25
(731) "LЕМАХ" LLC
Nikolaevskoe sh., 10-V, Taganrog, RU-347913
Rostovskaya obl., Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 26.04.03
(511)
33 ‒ Ciders.
___________________________________________
(260) AM 2021 109399 A
(800) 1545225
(151) 2020 07 10
(891) 2020 07 10
(731) GuangDong OPPO Mobile
Telecommunications Corp., Ltd.
No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an,
Dongguan, Guangdong, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.10
(511)
9 ‒ USB flash drives; notebook computers; wearable
computers; electronic publications, downloadable; personal digital assistants [PDAs]; computers; computer
program (downloadable software); computer software, recorded; computer peripheral devices; interactive
touch screen terminals; humanoid robots with artificial intelligence; downloadable mobile software applications; tablet computers; smart ring (data processing); smart watches (data processing); smart glasses
(data processing); facial recognition equipment; telephone apparatus; transmitters of electronic signals;
intercommunication apparatus; global positioning system [GPS] apparatus; smartphones; portable media
players; wearable video display monitors; electronic
book readers; earphones; sound transmitting apparatus; virtual reality headsets; cameras [photography];
USB cables; wires, electric; semi-conductors; electric
plugs; electronic chips; optical fibres [light conducting filaments]; video screens; remote control apparatus; lightning arresters; heat regulating apparatus;
electrolysers; fire extinguishers; radiological apparatus for industrial purposes; protection devices for personal use against accidents; USB chargers; batteries,
electric; wireless chargers; power bank (rechargeable
battery).
___________________________________________
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(591) White and cherry
(531) 03.01.01; 03.01.16; 26.04.15; 27.05.17;
29.01.12
(511)
11 ‒ Heat accumulators; water heaters [apparatus];
drying apparatus and installations; expansion tanks for
central heating installations; boilers, other than parts
of machines; water heaters; air reheaters; extractor
hoods for kitchens; gas heat generators [installations];
burners; gas burners; chimney flues; heating apparatus; fireplaces, domestic; solar thermal collectors [heating]; air-conditioning apparatus; gas boilers; laundry
room boilers; heating boilers; immersion heaters;
brackets for gas burners; heat pumps; hot air bath
fittings; sauna bath installations; furnaces, other than
for laboratory use; stoves [heating apparatus]; incinerators; solar furnaces; feeding apparatus for heating
boilers; heating plates; cookers; heating apparatus, electric; heating apparatus for solid, liquid or gaseous
fuels; kitchen ranges [ovens]; forage drying apparatus;
air purifying apparatus and machines; cooking rings;
hot air apparatus; regulating accessories for water or
gas apparatus and pipes; regulating and safety accessories for gas pipes; radiators [heating]; central heating radiators; radiators, electric; heat regenerators;
heat exchangers, other than parts of machines; flues
for heating boilers; boiler pipes [tubes] for heating installations; humidifiers for central heating radiators;
air-conditioning installations; air filtering installations; ventilation [air-conditioning] installations for vehicles; heating installations; heaters for vehicles; hot
water heating installations; ventilation hoods; ventilation hoods for laboratories; air cooling apparatus;
dampers [heating]; refrigerating cabinets; heating elements.
37 ‒ Asphalting; drilling of wells; rebuilding engines
that have been worn or partially destroyed; rebuilding
machines that have been worn or partially destroyed;
retreading of tires; vulcanization of tires [repair]; building sealing; linen ironing; pressing of clothing; disinfecting; rat exterminating; refilling of toner cartridges;
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knife sharpening; building insulating; bricklaying; riveting; construction consultancy; repair information;
construction information; varnishing; re-tinning; scaffolding; road paving; vehicle washing; car wash;
window cleaning; building construction supervision;
upholstering; renovation of clothing; rustproofing;
anti-rust treatment for vehicles; sanding; pumicing;
safe maintenance and repair; vehicle maintenance; paper hanging; painting or repair of signs; cleaning of
buildings [exterior surface]; vehicle polishing; vehicle
breakdown repair services; rental of bulldozers; rental
of road sweeping machines; rental of cranes [construction equipment]; rental of construction equipment; rental of excavators; plumbing; masonry; roofing services; painting, interior and exterior; carpentry
services; 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; clock and watch repair; pump repair;
upholstery repair; shoe repair; clothing repair; photographic apparatus repair; furniture restoration; restoration of musical instruments; vehicle greasing; demolition of buildings; warehouse construction and repair;
vehicle service stations [refuelling and maintenance];
mending clothing; cabinet making [repair]; washing;
washing of linen; factory construction; building of fair
stalls and shops; construction; shipbuilding; cleaning
of buildings [interior]; street cleaning; vermin exterminating, other than for agriculture, forestry or horticulture; artificial snow-making services; 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, maintenance and repair of computer hardware; machinery
installation, maintenance and repair; office machines
and equipment installation, maintenance and repair;
interference suppression in electrical apparatus; swimming-pool maintenance; furniture maintenance; chimney sweeping; 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 2021 109442 A
(800) 1545966
(151) 2020 05 12
(891) 2020 05 12
(731) Individual entrepreneur Morgunov Leonid
Grigor'evich
kv. 47, d. 8, ul. Dostoevskogo, RU-630091
Novosibirsk , Russian Federation

(540)

WELLLAB
(591) Black, white
(511)
5 ‒ Acai powder dietary supplements; albumin dietary
supplements; albuminous foodstuffs for medical purposes; alginate dietary supplements; antibacterial handwashes; antibacterial soap; anticryptogamic preparations; appetite suppressants for medical purposes; asthmatic tea; medicated candies; casein dietary supplements; cotton sticks for medical purposes; dietary
supplements for animals; dietary supplements with a
cosmetic effect; dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic foods adapted for medical purposes; digestives for pharmaceutical purposes; disinfectant soap; disinfectants for hygiene purposes; enzyme dietary supplements; food for babies; glucose dietary supplements; herbal teas for medicinal purposes;
homogenized food adapted for medical purposes; lecithin dietary supplements; linseed dietary supplements; linseed oil dietary supplements; lyophilized
meat adapted for medical purposes; medical preparations for slimming purposes; medicated dry shampoos; medicated shampoos; medicated shampoos for
pets; medicated soap; medicated sweets; medicated
toiletry preparations; medicinal hair growth preparations; medicinal herbs; medicinal infusions; medicinal
oils; medicinal roots; medicinal tea; mineral food
supplements; mouthwashes for medical purposes; nervines; nutritional supplements; parasiticides; pediculicidal shampoos; pharmaceutical preparations for
skin care; pollen dietary supplements; propolis dietary
supplements; protein dietary supplements; purgatives;
royal jelly dietary supplements; sedatives; sunburn
ointments; syrups for pharmaceutical purposes; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; tonics;
wheat germ dietary supplements; yeast dietary supplements.
30 ‒ Candies; caramels; cereal bars; chamomile-based
beverages; chocolate-based beverages; cocoa-based
beverages; coffee-based beverages; flowers or leaves
for use as tea substitutes; fruit jellies; high-protein cereal bars; infusions, not medicinal; liquorice; mints for
breath freshening; natural sweeteners; peppermint
sweets; tea; tea-based beverages; vegetal preparations
for use as coffee substitutes.
32 ‒ Aperitifs, non-alcoholic; cocktails, non-alcoholic; energy drinks; essences for making beverages; mineral water; non-alcoholic beverages; non-alcoholic
fruit juice beverages; non-alcoholic preparations for
making beverages; powders for effervescing beverages; table waters.
___________________________________________
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(260) AM 2021 109450 A
(800) 1546021
(151) 2020 05 15
(891) 2020 05 15
(731) VENELIN STOYANOV GEORGIEV
apartment 13, floor 5, entrance B, "Asenovska"
32, BG-8800 Sliven, Bulgaria
(540)
(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
5 ‒ Absorbent cotton; acai powder dietary supplements; acaricides; acetates for pharmaceutical purposes; acids for pharmaceutical purposes; acne treatment
preparations; aconitine; adhesive plasters; adhesive
tapes for medical purposes; adhesives for dentures;
adjuvants for medical purposes; air purifying preparations; air deodorizing preparations; albumin dietary
supplements; albuminous foodstuffs for medical purposes; albuminous preparations for medical purposes;
alcohol for pharmaceutical purposes; aldehydes for
pharmaceutical purposes; algicides; alginate dietary
supplements; alginates for pharmaceutical purposes;
alkaline iodides for pharmaceutical purposes; alkaloids for medical purposes; alloys of precious metals for
dental purposes; almond milk for pharmaceutical purposes; aloe vera preparations for pharmaceutical purposes; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; amino acids for medical purposes; amino acids
for veterinary purposes; anaesthetics; analgesics; angostura bark for medical purposes; animal washes [insecticides]; anti-uric preparations; antibacterial soap;
antibacterial handwashes; antibiotics; anticryptogamic
preparations; antioxidant pills; antiparasitic preparations; antiparasitic collars for animals; antiseptic cotton; antiseptics; appetite suppressants for medical
purposes; appetite suppressant pills; aseptic cotton;
asthmatic tea; astringents for medical purposes; babies' diapers; babies' diaper-pants; bacterial poisons;
bacterial preparations for medical and veterinary use;
bacteriological preparations for medical and veterinary use; balms for medical purposes; balsamic preparations for medical purposes; bandages for dressings;
barks for pharmaceutical purposes; bath preparations
for medical purposes; bath salts for medical purposes;
bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes; biocides; biological preparations for medical purposes;
biological preparations for veterinary purposes; biological tissue cultures for medical purposes; biological
tissue cultures for veterinary purposes; bismuth preparations for pharmaceutical purposes; bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes; blood plasma;
blood for medical purposes; bone cement for surgical
and orthopaedic purposes; bouillons for bacteriological cultures; bracelets impregnated with insect repellent; breast-nursing pads; bromine for pharmaceutical
purposes; bronchodilating preparations; bunion pads;
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by-products of the processing of cereals for dietetic or
medical purposes; cachets for pharmaceutical purposes; cachou for pharmaceutical purposes; preparations
for callouses; calomel [fungicide]; camphor oil for
medical purposes; camphor for medical purposes; candy, medicated; candy for medical purposes; capsules
for medicines; capsules made of dendrimer-based polymers, for pharmaceuticals; carbolineum [parasiticide]; casein dietary supplements; castor oil for medical
purposes; cattle washes [insecticides]; caustic pencils;
caustics for pharmaceutical purposes; cedar wood for
use as an insect repellent; cellulose esters for pharmaceutical purposes; cellulose ethers for pharmaceutical
purposes; cement for animal hooves; charcoal for
pharmaceutical purposes; chemical conductors for electrocardiograph electrodes; chemical contraceptives;
chemical preparations for the diagnosis of pregnancy;
chemical preparations to treat mildew; chemical preparations to treat wheat blight; chemical preparations
for treating phylloxera; chemical preparations for treating diseases affecting vine plants; chemical preparations for pharmaceutical purposes; chemical preparations for medical purposes; chemical preparations for
veterinary purposes; chemical reagents for medical or
veterinary purposes; chemical preparations for treating diseases affecting cereal plants; chemico-pharmaceutical preparations; chewing gum for medical purposes; chilblain preparations; chinoline for medical
purposes; chloroform; cocaine; cod liver oil; collagen
for medical purposes; collodion for pharmaceutical
purposes; collyrium; compresses; condurango bark for
medical purposes; solutions for contact lenses; contact
lens cleaning preparations; cooling sprays for medical
purposes; corn rings for the feet; corn remedies; cotton for medical purposes; cotton swabs for medical
purposes; cream of tartar for pharmaceutical purposes;
creosote for pharmaceutical purposes; croton bark;
cultures of microorganisms for medical or veterinary
use; curare; decoctions for pharmaceutical purposes;
dental abrasives; dental amalgams; dental cements;
dental impression materials; dental lacquer; dental
mastics; dental amalgams of gold; deodorants, other
than for human beings or for animals; deodorants for
clothing and textiles; depuratives; preparations for
destroying noxious animals; preparations for destroying dry rot fungus; preparations for destroying mice;
detergents for medical purposes; diabetic bread adapted for medical use; diagnostic preparations for medical purposes; diagnostic biomarker reagents for medical purposes; diagnostic preparations for veterinary
purposes; diapers for incontinence; diapers for pets;
diastase for medical purposes; dietary fibre; dietary
supplements for animals; dietary supplements with a
cosmetic effect; dietetic foods adapted for medical
purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use;
digestives for pharmaceutical purposes; digitalin; dill
oil for medical purposes; disinfectant soap; disinfectants for hygiene purposes; disinfectants for chemical
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toilets; disinfectants; dog washes [insecticides]; douching preparations for medical purposes; dressings,
medical; drugs for medical purposes; elixirs [pharmaceutical preparations]; enzyme preparations for medical purposes; enzyme preparations for veterinary purposes; enzyme dietary supplements; enzymes for medical purposes; enzymes for veterinary purposes; ergot for pharmaceutical purposes; esters for pharmaceutical purposes; ethers for pharmaceutical purposes;
eucalyptol for pharmaceutical purposes; eucalyptus
for pharmaceutical purposes; extracts of hops for
pharmaceutical purposes; eyepatches for medical purposes; preparations to facilitate teething; febrifuges;
fennel for medical purposes; ferments for pharmaceutical purposes; first-aid boxes, filled; fish meal for
pharmaceutical purposes; flour for pharmaceutical
purposes; flowers of sulfur for pharmaceutical purposes; fly catching paper; fly glue; fly destroying preparations; food for babies; formic aldehyde for pharmaceutical purposes; freeze-dried food adapted for
medical purposes; freeze-dried meat adapted for medical purposes; frostbite salve for pharmaceutical purposes; fumigating sticks; fumigation preparations for
medical purposes; fungicides; gallic acid for pharmaceutical purposes; gamboge for medical purposes; gases for medical purposes, gauze for dressings; gelatine
for medical purposes; gentian for pharmaceutical purposes; germicides; glucose for medical purposes; glucose dietary supplements; glycerine for medical purposes; glycerophosphates; greases for medical purposes; greases for veterinary purposes; guaiacol for
pharmaceutical purposes; gum for medical purposes;
gurjun balsam for medical purposes; haematogen;
haemoglobin; haemorrhoid preparations; haemostatic
pencils; herbal teas for medicinal purposes; herbal extracts for medical purposes; preparations for destroying noxious plants; homogenized food adapted for
medical purposes; hormones for medical purposes;
hydrastine; hydrastinine; hydrated chloral for pharmaceutical purposes; hydrogen peroxide for medical purposes; immunostimulants; infant formula; injectable
dermal fillers; insect repellents; insect repellent incense; insecticidal animal shampoo; insecticidal veterinary washes; insecticides; iodides for pharmaceutical
purposes; iodine for pharmaceutical purposes; iodoform; Irish moss for medical purposes; isotopes for
medical purposes; jalap; jujube, medicated; lacteal
flour for babies; larvae exterminating preparations;
laxatives; lead water; lecithin for medical purposes;
lecithin dietary supplements; leeches for medical purposes; lice treatment preparations [pediculicides]; lime-based pharmaceutical preparations; liniments; linseed for pharmaceutical purposes; linseed meal for
pharmaceutical purposes; linseed dietary supplements;
linseed oil dietary supplements; lint for medical purposes; liquorice for pharmaceutical purposes; lotions
for pharmaceutical purposes; lotions for veterinary
purposes; lupulin for pharmaceutical purposes; magnesia for pharmaceutical purposes; malt for pharma-

ceutical purposes; malted milk beverages for medical
purposes; mangrove bark for pharmaceutical purposes; massage candles for therapeutic purposes; medical preparations for slimming purposes; medicated
eye-washes; medicated animal feed; medicated dentifrices; medicated after-shave lotions; medicated shampoos; medicated toiletry preparations; medicated hair lotions; medicated dry shampoos; medicated shampoos for pets; medicated soap; medicinal alcohol; medicinal mud; medicinal infusions; medicinal tea; medicinal oils; medicinal herbs; medicinal roots; medicinal drinks; medicinal hair growth preparations; medicine cases, portable, filled; medicines for alleviating
constipation; medicines for dental purposes; medicines for human purposes; medicines for veterinary purposes; melissa water for pharmaceutical purposes;
menthol; mercurial ointments; preparations of microorganisms for medical or veterinary use; milk ferments for pharmaceutical purposes; milk sugar for
pharmaceutical purposes; milking grease; mineral waters for medical purposes; mineral water salts; mineral
food supplements; mint for pharmaceutical purposes;
moleskin for medical purposes; mothproofing preparations; mothproofing paper; moulding wax for dentists; mouthwashes for medical purposes; mud for
baths; mustard oil for medical purposes; mustard for
pharmaceutical purposes; mustard plasters; myrobalan
bark for pharmaceutical purposes; narcotics; 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; nutritive substances
for microorganisms; oil of turpentine for pharmaceutical purposes; ointments for pharmaceutical purposes; opiates; opium; opodeldoc; opotherapy preparations; oxygen baths; oxygen for medical purposes;
pants, absorbent, for incontinents; panty liners [sanitary]; paper for mustard plasters; parasiticides; pastilles for pharmaceutical purposes; pearl powder for
medical purposes; pectin for pharmaceutical purposes;
pediculicidal shampoos; pepsins for pharmaceutical
purposes; peptones for pharmaceutical purposes; pesticides; petroleum jelly for medical purposes; pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations
for treating sunburn; pharmaceutical preparations for
skin care; pharmaceutical preparations for treating
dandruff; pharmaceuticals; phenol for pharmaceutical
purposes; phosphates for pharmaceutical purposes;
phytotherapy preparations for medical purposes; plant
extracts for pharmaceutical purposes; poisons; pollen
dietary supplements; pomades for medical purposes;
porcelain for dental prostheses; potassium salts for
medical purposes; poultices; powder of cantharides;
powdered milk for babies, pre-filled syringes for medical purposes; propolis for pharmaceutical purposes;
propolis dietary supplements; protein dietary supplements; protein supplements for animals; purgatives;
pyrethrum powder; quassia for medical purposes; quebracho for medical purposes; quinine for medical
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purposes; quinquina for medical purposes; radioactive
substances for medical purposes; radiological contrast
substances for medical purposes; radium for medical
purposes; rat poison; reagent paper for medical purposes; reagent paper for veterinary purposes; preparations for reducing sexual activity; remedies for foot
perspiration; remedies for perspiration; repellents for
dogs; rhubarb roots for pharmaceutical purposes; royal jelly for pharmaceutical purposes; royal jelly dietary supplements; rubber for dental purposes; salts for
mineral water baths; salts for medical purposes; sanitary panties; sanitary tampons; sanitary towels; sarsaparilla for medical purposes; scapulars for surgical
purposes; sea water for medicinal bathing; sedatives;
semen for artificial insemination; serotherapeutic medicines; serums; personal sexual lubricants; sexual
stimulant gels; siccatives [drying agents] for medical
purposes; slimming pills; slug exterminating preparations; smelling salts; smoking herbs for medical purposes; sodium salts for medical purposes; soil-sterilizing preparations; solvents for removing adhesive plasters; soporifics; starch for dietetic or pharmaceutical
purposes; stem cells for medical purposes; stem cells
for veterinary purposes; sterilizing preparations; steroids; stick liquorice for pharmaceutical purposes; strychnine; styptic preparations; sugar for medical purposes; sulfonamides [medicines]; sulfur sticks [disinfectants]; sunburn ointments; suppositories; surgical dressings; surgical implants comprised of living tissues;
surgical glues; syrups for pharmaceutical purposes;
tanning pills; tartar for pharmaceutical purposes; teeth
filling material; therapeutic preparations for the bath;
thermal water; thymol for pharmaceutical purposes;
tincture of iodine; tinctures for medical purposes; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; tobacco extracts [insecticides]; tobacco-free cigarettes for
medical purposes; tonics [medicines]; preparations of
trace elements for human and animal use; transplants
[living tissues]; preparations for the treatment of
burns; turpentine for pharmaceutical purposes; vaccines; vaginal washes for medical purposes; vermifuges; vermin destroying preparations; vesicants; veterinary preparations; vitamin preparations; vitamin supplement patches; vulnerary sponges; wadding for medical purposes; wart pencils; wheat germ dietary supplements; yeast for pharmaceutical purposes; yeast
dietary supplements.
___________________________________________
(260) AM 2021 109451 A
(800) 1546029
(151) 2020 05 09
(891) 2020 05 09
(731) ZEINPHARMA-GERMANY GmbH
Industriestraße 29, 64569 Nauheim,
Germany

(540)

(591) Blue, red
(531) 11.01.25; 19.11.01; 27.05.17; 29.01.12
(511)
3 ‒ Cosmetics; cosmetic creams; balms other than for
medical purposes; aloe vera preparations for cosmetic
purposes; hair lotion; cosmetic preparations for baths;
cosmetic massage oils; lotions for cosmetic purposes;
oils for cosmetic purposes; shampoos; massage gels,
other than for medical purposes.
5 ‒ Pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for treating dandruff; pharmaceutical preparations for skin care; dietetic foods or food supplements for medical use, with a base of carbohydrates,
roughage, with added vitamins, minerals, trace elements, either singly or in combination; balms for medical purposes; aloe vera preparations for pharmaceutical purposes; gelatine for medical purposes; preparations for callouses; bath preparations for medical
purposes; therapeutic preparations for the bath; ointments for pharmaceutical purposes; lotions for pharmaceutical purposes; medicinal drinks; mineral food
supplements; asthmatic tea; herbal teas for medicinal
purposes; medicinal tea; albuminous preparations for
medical purposes; protein dietary supplements; casein
dietary supplements; albumin dietary supplements;
food supplements not for medical use, with a base of
proteins, fats, fatty acids, with added vitamins, minerals, trace elements, either singly or in combination;
food supplements with a protein base; dietetic foods
or food supplements not adapted for medical use, with
a base of carbohydrates, roughage, with added vitamins, minerals, trace elements, either singly or in
combination.
___________________________________________
(260) AM 2021 109452 A
(800) 1546051
(151) 2020 04 08
(891) 2020 04 08
(731) SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO.,
LTD.
No. 35, East Mianxing Road, High-Tech
Park, Mianyang, 621000 Sichuan, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
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(511)
7 ‒ Fruit presses, electric, for household purposes;
dishwashers for household purposes; drums [parts of
machines]; labellers [machines]; shoe polishers, electric; grain husking machines; corn husking machines;
bellows [parts of machines]; 3d printers; agricultural
machines; net hauling machines [fishing]; hair cutting
machines for animals; woodworking machines; papermaking machines; beverage preparation machines, electromechanical; tobacco processing machines; stitching machines; bicycle assembling machines; glassworking machines; electromechanical machines for
chemical industry; mine borers; rolling mills; road rollers; foundry machines; scissors, electric; machines
for the electronic industry; alternators; centrifuges
[machines]; compressors [machines]; crank shafts;
sifting installations; vending machines; electroplating
machines; dishwashers; blenders, electric, for household purposes; whisks, electric, for household purposes; fruit presses, electric, for household purposes;
mills for household purposes, other than hand-operated; tin openers, electric; pepper mills, other than
hand-operated; beaters, electric; coffee grinders, other
than hand-operated; kitchen machines, electric; food
processors, electric; washing machines [laundry].
9 ‒ Notebook computers; tablet computers; computers; microprocessors; radar apparatus; video telephones; smartphones; navigational instruments; baby monitors; television apparatus; portable media players;
sound recording apparatus; projection apparatus; megaphones; audio- and video-receivers; dvd players; video screens; joysticks for use with computers, other
than for video games; smartwatches (data processing);
encoded identification bracelets, magnetic; led displays; cash registers; mechanisms for coin-operated
apparatus; dictating machines; phototelegraphy apparatus; photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; wearable activity trackers; covers for smartphones; cases for smartphones; vehicle radios; diaphragms [acoustics]; loudspeakers; camcorders; headphones; video baby monitors; audio mixers; selfie
sticks [hand-held monopods]; cameras [photography];
speed measuring apparatus [photography]; video
projectors; air analysis apparatus; distance recording
apparatus; thermostats for vehicles; automatic indicators of low pressure in vehicle tires; food analysis apparatus; gas testing instruments; audiovisual teaching
apparatus; measuring devices, electric; metal detectors
for industrial or military purposes; simulators for the
steering and control of vehicles; connected bracelets
[measuring instruments]; calorimeters; flowmeters;
oxygen transvasing apparatus; cassette players; accelerometers; bullet-proof clothing; life-saving capsules
for natural disasters; computer peripheral devices; electronic tags for goods; ticket dispensers; surveying
instruments; cables, electric; wafers for integrated circuits; lightning conductors; electric apparatus for commutation; electrolysers; fire extinguishing appara-

tus; radiology screens for industrial purposes; eyeglasses; slides [photography].
11 ‒ Food steamers, electric; deep fryers, electric; refrigerating display cabinets; oil-scrubbing apparatus;
aquarium filtration apparatus; electrically heated carpets; lighting apparatus and installations; lighting apparatus for vehicles; lanterns for lighting; germicidal
lamps for purifying air; curling lamps; refrigerators;
air-conditioning apparatus; water heaters; water-pipes
for sanitary installations; ornamental fountains; sanitary apparatus and installations; bath installations;
disinfectant apparatus; radiators, electric; lighters; coffee machines, electric; griddles [cooking appliances];
brackets for gas burners; heaters, electric, for feeding
bottles; electric appliances for making yoghurt; microwave ovens [cooking apparatus]; bread toasters; bread
baking machines; roasters; water heater, electric; thermo-pots, electric; electric cooktops; cooking utensils,
electric; bread-making machines; fans [air-conditioning]; extractor hoods for kitchens; electric fans for
personal use; water dispenser; coffee roasters; walk-in
refrigerators; refrigerating appliances and installations; refrigerating containers; refrigerating apparatus
and machines; air deodorising apparatus; ventilation
[air-conditioning] installations for vehicles; defrosters
for vehicles; air sterilisers; gas scrubbing apparatus;
germicidal burners; heaters for heating irons; heating
installations [water]; radiators [heating]; clean chambers [sanitary installations]; hydromassage bath apparatus; water closets; fumigation apparatus, not for medical purposes; disinfectant dispensers for toilets; purification installations for sewage; book sterilisation
apparatus; hot water bottles.
___________________________________________
(260) AM 2021 109453 A
(800) 1546061
(151) 2020 05 18
(891) 2020 05 18
(731) adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,
Germany
(540)

Magic Potion
(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
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of storage media; programs for operating electric and
electronic apparatus for games, entertainment and/or
amusement purposes; automatic lottery machines; computer software for computer games on the internet;
online games (software), in particular for online betting games, online prize games, online gambling games, online games of skill and online casino games;
computer software in the form of an app for mobile
devices and computers; calculating apparatus in coinoperated 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; computer software in
particular for casino and/or amusement arcade games,
for gaming machines and/or slot machines each one
with or without a 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 games; video game collections.
28 ‒ Games; toys; gaming apparatus (including coinoperated apparatus); coin-operated arcade games (machines); games for amusement arcades (included in
class 28); 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;
lcd games consoles; automatic gaming machines; all
the aforesaid automatic machines operating in net-
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works; apparatus and devices for accepting and storing money, being fittings for the aforesaid automatic
machines, included in this class.
___________________________________________
(260) AM 2021 109454 A
(800) 1546084
(151) 2020 06 12
(891) 2020 06 12
(731) HAERTOL Chemie GmbH
Havelstraße 21, 39126 Magdeburg, Germany
(540)

HT 12
(591) Black, white
(511)
1 ‒ Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; cooling brine; heat transfer fluids; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; fertilizing preparations; fire extinguishing compositions; tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives
for use in industry.
2 ‒ Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; dyes; mordants; raw natural resins; metal foil for painters, decorators, printers and artists.
4 ‒ Industrial oils and greases; lubricants; dust controlling compositions; fuels (including motor spirit)
and illuminants; candles and wicks for lighting.
___________________________________________
(260) AM 2021 109455 A
(800) 1546096
(151) 2020 07 07
(891) 2020 07 07
(731) "Royal Moda" Limited Liability Company
ul. Lenin, d. 84, Orekhovo-Zuevo, RU-146200
Moscow Region, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.22
(511)
14 ‒ Agates; diamonds; amulets [jewelry]; bracelets
[jewelry]; bracelets made of embroidered textile [jewellery]; charms for key rings; jewellery charms; brooches [jewelry]; pins [jewelry]; ornamental pins; tie
pins; beads for making jewelry; pearls made of ambroid [pressed amber]; jet, unwrought or semi-wrought;
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pearls [jewelry]; tie clips; cuff links; clasps for jewelry; badges of precious metal; gold, unwrought or
beaten; cloisonné jewelry; works of art of precious
metal; jewelry; ivory jewelry; jewelry of yellow amber; iridium; cabochons; precious stones; semi-precious stones; spun silver [silver wire]; necklaces [jewelry]; split rings of precious metal for keys; rings
[jewelry]; boxes of precious metal; presentation boxes
for jewelry; lockets [jewelry]; coins; gold thread [jewelry]; threads of precious metal [jewelry]; silver
thread [jewelry]; olivine [gems]; osmium; palladium;
platinum [metal]; rhodium; ruthenium; silver, unwrought or beaten; earrings; ingots of precious metals;
alloys of precious metal; statues of precious metal; paste jewelry [costume jewelry]; ornaments of jet; shoe
jewelry; hat jewelry; chronographs [watches]; chronometers; chronoscopes; chains [jewelry]; watch chains;
watches; sundials; clocks and watches, electric;
clocks; wristwatches; rosaries; jewelry boxes; spinel
[precious stones].
18 ‒ Luggage tags; saddlecloths for horses; business
card cases; sling bags for carrying infants; credit card
cases [wallets]; chamois leather, other than for cleaning purposes; umbrellas; parasols; handbag frames;
card cases [notecases]; cases of leather or leatherboard; imitation leather; leather, unworked or semiworked; leatherboard; purses; chain mesh purses; bags
[envelopes, pouches] of leather, for packaging; moleskin [imitation of leather]; travelling sets [leatherware];
vanity cases, not fitted; furniture coverings of leather;
garment bags for travel; briefcases; fur; haversacks;
leather straps; rucksacks; travelling bags; bags; handbags; beach bags; compression cubes adapted for luggage; bags for sports; pouch baby carriers; key cases;
suitcases; labels of leather.
24 ‒ Frieze [cloth]; banners of textile or plastic; velvet; household linen; diapered linen; bath linen, except clothing; bed linen; table linen, not of paper; cot
bumpers [bed linen]; buckram; fustian; gauze [cloth];
damask; jersey [fabric]; table runners, not of paper;
drugget; shower curtains of textile or plastic; curtains
of textile or plastic; net curtains; zephyr [cloth]; canvas for tapestry or embroidery; bolting cloth; baby
buntings; crepe [fabric]; crepon; furniture coverings
of textile; fabrics for textile use; filtering materials of
textile; wall hangings of textile; non-woven textile
fabrics; textile material; tablemats of textile; sleeping
bags; moleskin [fabric]; muslin fabric; pillowcases;
mattress covers; bed blankets; blankets for household
pets; brocades; diaper changing cloths for babies;
handkerchiefs of textile; travelling rugs [lap robes];
coasters of textile; bed valances; linings [textile]; curtain holders of textile material; bed covers; bed covers
of paper; furniture coverings of plastic; towels of textile; cloth; hemp cloth; gummed cloth, other than for
stationery purposes; printers' blankets of textile; door
curtains; sheets [textile]; eiderdowns [down coverlets]; glass cloths [towels]; place mats of textile; table

napkins of textile; mosquito nets; calico; oilcloth for
use as tablecloths; tablecloths, not of paper; taffeta
[cloth]; ticks [mattress covers]; tick [linen]; fabric;
lingerie fabric; fabric, impervious to gases, for aeronautical balloons; jute fabric; fabric for footwear;
ramie fabric; esparto fabric; rayon fabric; fiberglass
fabrics for textile use; adhesive fabric for application
by heat; linen cloth; upholstery fabrics; hemp fabric;
lining fabric for footwear; traced cloth for embroidery; chenille fabric; printed calico cloth; knitted fabric;
cotton fabrics; silk fabrics for printing patterns; woollen cloth; elastic woven material; fabric imitating animal skins; tulle; flannel [fabric]; trellis [cloth]; covers
for cushions; fitted toilet lid covers of fabric; covers
[loose] for furniture; pillow shams; cheviots [cloth];
silk [cloth]; labels of textile.
25 ‒ Bandanas [neckerchiefs]; underwear; berets; overalls; teddies [underclothing]; ankle boots; breeches
for wear; trousers; football boots; brassieres; collars
[clothing]; detachable collars; shirt yokes; veils [clothing]; gabardines [clothing]; neckties; ascots; leggings [leg warmers]; gaiters; corselets; jerseys [clothing]; vests; sports jerseys; hosiery; heels; hoods
[clothing]; hat frames [skeletons]; pockets for clothing; scarfs; tights; slips [underclothing]; combinations [clothing]; bodices [lingerie]; corsets [underclothing]; suits; bathing suits; beach clothes; jackets
[clothing]; stuff jackets [clothing]; leggings [trousers];
liveries; camisoles; sports singlets; cuffs; short-sleeve
shirts; mantillas; coats; sleep masks; furs [clothing];
fingerless gloves; muffs [clothing]; bibs, not of paper;
bibs, sleeved, not of paper; fur stoles; hairdressing
capes; ear muffs [clothing]; socks; footwear; beach
shoes; sports shoes; clothing; outerclothing; readymade clothing; clothing of imitations of leather; clothing of leather; waterproof clothing; uniforms; overcoats; panties; parkas; pelerines; gloves [clothing]; pajamas; bathing trunks; shirt fronts; dresses; headbands
[clothing]; garters; ready-made linings [parts of clothing]; half-boots; lace boots; ponchos; girdles; belts
[clothing]; money belts [clothing]; layettes [clothing];
non-slipping devices for footwear; shirts; wooden
shoes; sandals; bath sandals; boots; jumper dresses;
saris; sarongs; sweaters; inner soles; albs; knitwear
[clothing]; underpants; shoes; slippers; headwear; aprons [clothing]; tee-shirts; dressing gowns; bath robes;
stockings; shawls; hats; babies' pants [underwear];
trouser straps; pelisses; esparto shoes or sandals;
skirts; petticoats; skorts.
35 ‒ Arranging subscriptions to telecommunication
services for others; import-export agency services;
demonstration of goods; business management and
organization consultancy; business organization consultancy; business management consultancy; personnel management consultancy; professional business
consultancy; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of fashion
shows for promotional purposes; shop window dre-
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ssing; business management assistance; commercial
or industrial management assistance; commercial intermediation services; presentation of goods on communication media, for retail purposes; auctioneering;
sales promotion for others; radio advertising; distribution of samples; direct mail advertising; advertising;
online advertising on a computer network; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses].
___________________________________________
(260) AM 2021 109457 A
(800) 1546189
(151) 2020 07 01
(891) 2020 07 01
(731) Consortium Deutscher Baumschulen GmbH
Hauptstr. 21, 25474 Ellerbek, Germany
(540)

CDB
(591) Black, white
(511)
31 ‒ Horticultural products, included in this class;
fresh fruits and vegetables; live plants and natural
flowers.
___________________________________________
(260) AM 2021 109458 A
(800) 1546206
(151) 2020 06 04
(891) 2020 06 04
(731) "Svyaznoy Chain" Limited Liability Company
2nd Khoroshevskiy proezd, 9, bld. 2, 5th floor,
room 4, RU-123007 Moscow, Russian
Federation
(540)

(591) Purple, blue, pink and yellow
(531) 01.15.23; 26.01.05; 27.05.10; 29.01.15
(526) travel
(511)
45 ‒ Leasing of internet domain names; legal document preparation services; mediation; online social
networking services; legal services in relation to the
negotiation of contracts for others.
___________________________________________
(260) AM 2021 109459 A
(800) 1546318
(151) 2020 01 31
(891) 2020 01 31
(731) ZELENSKYY VOLODYMYR
OLEKSANDROVYCH
PROSP. HEROIV STALINHRADA, 6 B,
KORP. 1, KV. 31, M. KYIV 04021, Ukraine
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(540)

(591) Black, white
(531) 02.01.08; 02.01.16; 25.12.03; 26.04.08;
26.04.09; 26.04.10; 26.04.18; 26.04.24;
27.07.24; 28.05
(511)
25 ‒ Clothing, footwear, headwear; wimples; bandanas [neckerchiefs]; berets; stuff jackets [clothing]; boas [necklets]; breeches for wear; football shoes; cyclists' clothing; outerclothing; footwear uppers; heelpieces for footwear; tips for footwear; non-slipping devices for footwear; welts for footwear; fittings of metal for footwear; boots for sports; wristbands [clothing]; hoods [clothing]; shirt yokes; veils [clothing];
gabardines [clothing]; galoshes; neckties; money belts
[clothing]; leg warmers; spats; trouser straps; gymnastic shoes; ready-made clothing; ready-made linings
[parts of clothing]; corselets; wooden shoes; jumpers
[pullovers]; jerseys [clothing]; bibs, not of paper; babies' pants [underwear]; shower caps; vests; detachable collars; caps; hats; hat frames [skeletons]; paper
hats [clothing]; slippers; neck scarves [mufflers]; pockets for clothing; cap peaks; tights; slips [underclothing]; combinations [clothing]; collars [clothing]; bodices [lingerie]; corsets [underclothing]; suits; wet
suits for water-skiing; swimsuits; masquerade costumes; bath slippers; bathing trunks; bath sandals; bath
robes; bathing caps; jackets [clothing]; leggings [trousers]; ski boots; liveries; brassieres; camisoles; sports
singlets; short-sleeve shirts; shirt fronts; mantillas;
sleep masks; mitres [hats]; fingerless gloves; muffs
[clothing]; footmuffs, not electrically heated; ear
muffs [clothing]; headbands [clothing]; pelerines; fur
stoles; underwear; teddies [underclothing]; layettes
[clothing]; waterproof clothing; pocket squares; uniforms; fishing vests; motorists' clothing; clothing for
gymnastics; clothing of leather; clothing of imitations
of leather; maniples; overcoats; gloves [clothing]; hosiery; stocking suspenders; stockings; heelpieces for
stockings; paper clothing; parkas; belts [clothing]; heels; sock suspenders; garters; soles for footwear; dress
shields; suspenders; pajamas; coats; beach shoes; beach clothes; esparto shoes or sandals; ponchos; sweatabsorbent stockings; girdles; visors being headwear;
chasubles; overalls; ski gloves; sandals; jumper dresses; saris; sarongs; sweaters; shirts; tee-shirts; skirts;
petticoats; sweat-absorbent underwear; sports jerseys;
dresses; togas; knitwear [clothing]; underpants; shoes;
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skull caps; turbans; inner soles; aprons [clothing];
studs for football boots; dressing gowns; boot uppers;
scarves; furs [clothing]; top hats; half-boots; lace
boots; caps being headwear; boots; shawls; scarfs;
socks; trousers; pelisses.
32 ‒ Beer; mineral waters and aerated waters; non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other non-alcoholic preparations for making
beverages; aperitifs, non-alcoholic; non-alcoholic honey-based beverages; non-alcoholic fruit extracts;
non-alcoholic fruit juice beverages; powders for effervescing beverages; pastilles for effervescing beverages; grape must, unfermented; seltzer water; lithia
water; waters [beverages]; table waters; essences for
making beverages; isotonic beverages; ginger beer;
kvass; cocktails, non-alcoholic; lemonades; non-alcoholic preparations for making liqueurs; whey beverages; aloe vera drinks, non-alcoholic; fruit nectars,
non-alcoholic; vegetable juices [beverages]; orgeat;
beer wort; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; syrups for lemonade; smoothies; soda water; malt beer;
malt wort; must; tomato juice [beverage]; extracts of
hops for making beer; sherbets [beverages]; cider,
non-alcoholic.
33 ‒ Alcoholic beverages, except beer; aperitifs; arrack [arak]; brandy; wine; whisky; anisette (liqueur);
anise (liqueur); hydromel (mead); vodka; kirsch; perry; gin; cocktails; curacao; liqueurs; peppermint liqueurs; pre-mixed alcoholic beverages, other than beerbased; distilled beverages; alcoholic beverages containing fruit; bitters; piquette; rice alcohol; rum; sake;
cider; spirits [beverages]; alcoholic extracts; digesters
[liqueurs and spirits]; alcoholic beverages containing
fruit.
35 ‒ Advertising; business management; business administration; office functions; commercial information agency services; administrative processing of
purchase orders; cost price analysis; business management of performing artists; auctioneering; book-keeping; market studies; opinion polling; psychological
testing for the selection of personnel; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
telephone answering for unavailable subscribers; organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; arranging newspaper subscriptions for others; business management of hotels; demonstration
of goods; business research; business information; business appraisals; business intelligence services; business inquiries; document copying; business management assistance; marketing research; economic forecasting; business efficiency expert services; transcription of communications; presentation of goods on communication media, for retail purposes; compilation
of information into computer databases; compilation
of statistics; drawing up of statements of accounts;
public relations; distribution of samples; import-export agency services; invoicing; online advertising on

a computer network; office machines and equipment
rental; commercial or industrial management assistance; advisory services for business management; commercial administration of the licensing of the goods
and services of others; computerized file management; business management consultancy; business
management and organization consultancy; business
management of sports people; providing commercial
information and advice for consumers in the choice of
products and services; personnel recruitment; systemization of information into computer databases; professional business consultancy; business organization
consultancy; personnel management consultancy;
layout services for advertising purposes; modelling
for advertising or sales promotion; marketing; typing;
writing of publicity texts; word processing; news clipping services; updating of advertising material; shop
window dressing; business auditing; arranging subscriptions to telecommunication services for others; payroll preparation; tax preparation; organization of fashion shows for promotional purposes; price comparison services; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; outsourcing services [business assistance]; secretarial
services; shorthand; administrative services for the relocation of businesses; photocopying services; sponsorship search; employment agency services; publication of publicity texts; radio advertising; advertising
by mail order; rental of advertising space; rental of
advertising time on communication media; advertising agency services; publicity material rental; dissemination of advertising matter; preparing of full-page
advertisement; production of advertising films; the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, excluding the transport thereof, enabling
customers to conveniently view and purchase those
goods through the Internet, mail order catalogues or
by means of electronic media, including through web
sites or television shopping programmes; information
about the abovementioned services; bill-posting; direct mail advertising; sales promotion for others; television advertising; telemarketing services; rental of
vending machines; rental of photocopying machines;
data search in computer files for others.
38 ‒ Telecommunications services; telex services;
news agency services; rental of message sending apparatus; information about telecommunication; providing user access to global computer networks; electronic mail; electronic bulletin board services [telecommunications services]; rental of telecommunication
equipment; communications by fiber optic networks;
communications by computer terminals; communications by telegrams; communications by telephone;
cable television broadcasting; computer aided transmission of messages and images; wireless broadcasting; television broadcasting; rental of modems; providing access to databases; providing internet chatrooms; providing telecommunication channels for teles-
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hopping services; rental of access time to global computer networks; paging services [radio, telephone or
other means of electronic communication]; transmission of greeting cards online; transmission of messages; transmission of telegrams; facsimile transmission; transmission of digital files; voice mail services;
telecommunications routing and junction services; radio broadcasting; radio communications; satellite
transmission; telegraph services; providing telecommunications connections to a global computer network; videoconferencing services; rental of telephones; telephone services; rental of facsimile apparatus.
41 ‒ Education; instruction services; providing of training; entertainment services; organization of cultural
and sport events; academies [education]; educational
examination; amusement park services; rental of audio equipment; lending library services; mobile library services; publication of books; production of
shows; teaching; presentation of live performances;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; providing information in the field of education; nursery schools; rental of video cameras; rental of video cassette recorders; videotaping; videotape
editing; rental of videotapes; film production, other
than advertising films; organization of balls; organization of shows [impresario services]; organization of
competitions [education or entertainment]; arranging
and conducting of congresses; arranging and conducting of colloquiums; arranging and conducting of conferences; arranging and conducting of concerts; arranging and conducting of workshops [training]; arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of symposiums; arranging of beauty contests;
organization of lotteries; organization of sports competitions; gymnastic instruction; providing golf facilities; production of radio and television programmes;
rental of show scenery; rental of stage scenery; disc
jockey services; discotheque services; providing information relating to recreational activities; providing
amusement arcade services; animal training; dubbing;
electronic desktop publishing; providing sports facilities; correspondence courses; zoological garden services; rental of sound recordings; party planning [entertainment]; toy rental; gambling services; games equipment rental; game services provided online from a
computer network; coaching [training]; providing information in the field of entertainment; providing casino facilities [gambling]; calligraphy services; karaoke services; cinema presentations; rental of cinematographic apparatus; movie studio services; rental of
motion pictures; club services [entertainment or education]; health club services [health and fitness training]; layout services, other than for advertising purposes; microfilming; sign language interpretation;
modelling for artists; providing museum facilities
[presentation, exhibitions]; music composition services; production of music; presentation of variety
shows; practical training [demonstration]; religious
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education; tutoring; providing online electronic publications, not downloadable; writing of texts; nightclub
services [entertainment]; news reporters services; rental of stadium facilities; providing recreation facilities;
vocational guidance [education or training advice]; orchestra services; rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios; boarding school education; language interpreter services; translation; vocational retraining; rental of skin diving equipment;
organization of fashion shows for entertainment purposes; booking of seats for shows; personal trainer
services [fitness training]; rental of radio and television sets; conducting fitness classes; online publication of electronic books and journals; publication of
texts, other than publicity texts; radio entertainment;
entertainer services; rental of sports equipment, except vehicles; timing of sports events; rental of sports
grounds; sport camp services; recording studio services; subtitling; scriptwriting, other than for advertising purposes; holiday camp services [entertainment];
theatre productions; ticket agency services [entertainment]; television entertainment; rental of tennis courts; physical education; photography; photographic
reporting; presentation of circus performances.
43 ‒ Services for providing food and drink; temporary
accommodation; tourist home services; bar services;
retirement home services; rental of transportable buildings; hotel services; hotel reservations; temporary
accommodation reservations; rental of temporary accommodation; accommodation bureau services [hotels, boarding houses]; canteen services; café services;
cafeteria services; rental of cooking apparatus; motel
services; rental of tents; boarding house services; boarding house bookings; boarding for animals; providing campground facilities; food and drink catering;
rental of meeting rooms; restaurant services; self-service restaurant services; rental of drinking water dispensers; rental of chairs, tables, table linen, glassware;
holiday camp services [lodging]; snack-bar services;
day-nursery [crèche] services.
___________________________________________
(260) AM 2021 109460 A
(800) 1546374
(151) 2020 06 19
(891) 2020 06 19
(731) BOOSTEROID EUROPE LTD
Chytron, 5, Agioi Omologites, CY-1075
Nicosia, Cyprus
(540)

BOOSTEROID
(591) Black, white
(511)
9 ‒ Software; application software for cloud computing services; cloud servers; cloud server software;
communications server software; computer software
for controlling and managing access server applications; web application and server software.
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38 ‒ Providing online data streaming services; providing online audio and video streaming services; providing data access services; providing access to content, websites and portals; providing user with secure
remote access via the Internet to private computer networks; transmission of video games and information
via the Internet.

(260) AM 2021 109469 A
(800) 1546583
(151) 2020 06 02
(891) 2020 06 02
(731) KPO MARKETING COMPANY LIMITED
Egypt Street, 12, CY-1097 Nicosia, Cyprus
(540)

41 ‒ Providing online video games, as an entertainment service.
42 ‒ Software development; programming, design and
development of operating software for accessing and
using a cloud computing network; providing temporary use of online non-downloadable software for accessing and using a cloud computing network.
___________________________________________
(260) AM 2021 109467 A
(800) 1546559
(151) 2020 06 18
(891) 2020 06 18
(731) Audentes Therapeutics, Inc.
600 California Street, 17th Floor, San Francisco
CA 94108, USA
(540)

XMIRIC
(591) Black, white
(511)
5 ‒ Pharmaceutical preparations and substances for
treating genetic diseases and disorders and neuromuscular diseases and disorders; pharmaceuticals and therapeutic substances for therapeutic purposes in the treatment of genetic diseases and disorders and neuromuscular diseases and disorders.
___________________________________________
(260) AM 2021 109468 A
(800) 1546560
(151) 2020 06 18
(891) 2020 06 18
(731) Audentes Therapeutics, Inc.
600 California Street, 17th Floor,
San Francisco CA 94108, USA
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
33 ‒ Alcoholic beverages [excluding beer].
___________________________________________
(260) AM 2021 109470 A
(800) 1546666
(151) 2020 07 07
(891) 2020 07 07
(731) ROYAL-VOSTOK INVESTMENTS LIMITED
Arch.Makariou III, 206, Chrysalia Court,
5th floor, CY-3030 Limassol, Cyprus
(540)

BELUGA CELEBRATION
(591) Black, white
(511)
33 ‒ Vodka.
___________________________________________
(260) AM 2021 109471 A
(800) 1546677
(151) 2020 06 02
(891) 2020 06 02
(731) Joint Stock Company "Tander"
Levanevskogo street, 185, RU-350002
Krasnodar, Russian Federation
(540)

Lucky days

MYTOKEY
(591) Black, white
(511)
5 ‒ Pharmaceutical preparations and substances for
treating genetic diseases and disorders and neuromuscular diseases and disorders; pharmaceuticals and therapeutic substances for therapeutic purposes in the treatment of genetic diseases and disorders and neuromuscular diseases and disorders.
___________________________________________

(591) Black, white
(511)
29 ‒ Marmalade; milk; fruit jellies; albumen for culinary purposes; truffles, preserved; silkworm chrysalis
for human consumption; coconut butter; fish roe,
processed; jellies for food; olives, preserved; pollen
prepared as foodstuff; hummus; fish meal for human
consumption; black pudding; palm oil for food; edible
birds' nests; kumys; fruit pulp; albumin milk; dates;
vegetable soup preparations; ginger jam; toasted laver; potato fritters; salmon, not live; vegetables, tinned; palm kernel oil for food; apple purée; vegetable
mousses; bone oil for food; bulgogi; poultry, not live;
crystallized fruits; gelatine; spiny lobsters, not live;
ajvar [preserved peppers]; alginates for culinary purposes; pickles; flavored nuts; seaweed extracts for food; animal marrow for food; prawns, not live; cocoa
butter for food; edible fats; arrangements of processed
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fruit; sardines, not live; fruit, stewed; potato chips;
sunflower seeds, prepared; isinglass for food; meat, tinned; ham; sea-cucumbers, not live; snail eggs for
consumption; milk beverages, milk predominating;
lard; vegetables, preserved; almond milk for culinary
purposes; salted meats; shellfish, not live; fish-based
foodstuffs; non-alcoholic eggnog; preserved garlic;
salted fish; pectin for culinary purposes; mussels, not
live; cranberry compote; peanut butter; lobsters, not
live; vegetable salads; almonds, ground; cream [dairy
products]; vegetables, dried; powdered eggs; fruit preserved in alcohol; smetana; soups; preparations for
making bouillon; colza oil for food; kephir; milk ferments for culinary purposes; powdered milk; whey; liver pâté; corn oil for food; candied nuts; crustaceans,
not live; sausages in batter; soya beans, preserved, for
food; crayfish, not live; margarine; tomato purée; condensed milk; peanut milk for culinary purposes; raisins; tahini; meat; onions, preserved; white of eggs;
sesame oil for food; curd; artichokes, preserved; pork;
potato flakes; hazelnuts, prepared; cheese; low-fat potato chips; preparations for making soup; yolk of
eggs; oils for food; fruit peel; fish, not live; peanuts,
prepared; charcuterie; aloe vera prepared for human
consumption; fruits, tinned; buttercream; caviar; suet
for food; bouillon concentrates; milk products; linseed
oil for food; fish mousses; fish, preserved; beans, preserved; gherkins; fruit-based snack food; sunflower
oil for food; liver; butter; yogurt; mushrooms, preserved; compotes; anchovy, not live; yakitori; nuts, prepared; meat jellies; meat, preserved; tripe; fat-containing mixtures for bread slices; ryazhenka [fermented
baked milk]; lecithin for culinary purposes; whipped
cream; berries, preserved; fish, tinned; herrings, not live; kimchi; vegetable juices for cooking; soya milk
being milk substitute; bacon; tofu; tuna, not live;
shrimps, not live; fruit salads; coconut fat; frozen fruits; bouillon; fruit, preserved; eggplant paste; coconut,
desiccated; olive oil for food; seeds, prepared; coconut oil for food; milk shakes; vegetable marrow paste;
rice milk for use as a milk substitute; sausages; oysters, not live; peas, preserved; meat extracts; sauerkraut; fish fillets; fruit chips; vegetables, cooked; rennet; game, not live; eggs; croquettes; clams, not live;
fatty substances for the manufacture of edible fats;
tomato juice for cooking; jams; lentils, preserved.
30 ‒ Piccalilli; meat gravies; pasta; tortillas; macarons; flavorings, other than essential oils, for beverages; potato flour; ramen; sushi; ferments for pastes;
groats for human food; seaweed [condiment]; starch
for food; edible paper; palm sugar; cloves [spice]; leaven; liquorice [confectionery]; capers; flavorings, other than essential oils, for cakes; tapioca flour; chewing gum; candies; soya flour; gluten prepared as foodstuff; ground ginger; cereal bars; vinegar; sago; petits fours; tapioca; chocolate beverages with milk;
mayonnaise; chips [cereal products]; corn, milled;
binding agents for ice cream; pelmeni; pasta sauce; al-
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mond paste; noodles; honey; halvah; tea-based beverages; miso; edible rice paper; maltose; crushed barley; breadcrumbs; preparations for stiffening whipped
cream; cookies; spices; chocolate-coated nuts; popcorn; vanilla flavorings for culinary purposes; flowers
or leaves for use as tea substitutes; burritos; seasonings; minced garlic [condiment]; almond confectionery; chutneys [condiments]; cheeseburgers [sandwiches]; macaroni; corn flour; rice pulp for culinary purposes; meat pies; tabbouleh; sandwiches; malt extract
for food; spring rolls; oat flakes; ice, natural or artificial; pies; noodle-based prepared meals; cake frosting
[icing]; peppermint sweets; tea; marzipan; sweets;
thickening agents for cooking foodstuffs; propolis;
chocolate-based beverages; rice-based snack food; celery salt; cake powder; pastry dough; flour; couscous;
buns; allspice; semolina; nut flours; rice cakes; okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; chocolate;
spaghetti; sorbets [ices]; gingerbread; crackers; cooking salt; oatmeal; malt biscuits; pastilles [confectionery]; infusions, not medicinal; salt for preserving foodstuffs; barley meal; rice pudding; baozi; baking
powder; cocoa-based beverages; husked barley; peppers [seasonings]; saffron [seasoning]; confectionery
for decorating Christmas trees; hominy; ketchup [sauce]; custard; pancakes; corn flakes; sauces [condiments]; ravioli; ice for refreshment; cakes; chicory
[coffee substitute]; quiches; petit-beurre biscuits; yeast; rusks; pizzas; golden syrup; fondants [confectionery]; tacos; curry [spice]; tarts; dressings for salad;
cereal preparations; glucose for culinary purposes; puddings; beer vinegar; bread; bean meal; artificial coffee; mint for confectionery; vanillin [vanilla substitute]; nutmegs; star aniseed; bread rolls; unroasted
coffee; pesto; iced tea; chow-chow [condiment]; unleavened bread; pralines; sea water for cooking; garden herbs, preserved [seasonings]; aniseed; oat-based
food; hominy grits; essences for foodstuffs, except
etheric essences and essential oils; candy decorations
for cakes; vegetal preparations for use as coffee substitutes; soya sauce; coffee; sugar; cocoa beverages
with milk; prepared rice rolled in seaweed; cake
dough; tomato sauce; wheat flour; ice cream; caramels [sweets]; baking soda [bicarbonate of soda for
cooking purposes]; food flavorings, other than essential oils; chocolate mousses; fruit coulis [sauces];
dough; coffee-based beverages; frozen yogurt [confectionery ices]; jiaozi; peanut confectionery; gluten
additives for culinary purposes; corn, roasted; soy
bean paste; coffee beverages with milk; turmeric; pastries; rice; pepper; cereal-based snack food; relish
[condiment]; sausage binding materials; mustard meal; cream of tartar for culinary purposes; chocolate decorations for cakes; vermicelli; stick liquorice [confectionery]; natural sweeteners; fruit jellies [confectionery]; pâtés en croûte; condiments; wheat germ for
human consumption; husked oats; powders for making ice cream; aromatic preparations for food; ham
glaze; edible ices; marinades; waffles; muesli; crushed
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oats; cocoa; mustard; vareniki; high-protein cereal
bars; royal jelly; cinnamon [spice]; dessert mousses
[confectionery]; molasses for food; linseed for culinary purposes [seasoning]; confectionery; meat tenderizers for household purposes; malt for human consumption; coffee flavorings.

fresh; grains [cereals]; arrangements of fresh fruit;
truffles, fresh; crayfish, live; lime for animal forage;
fresh edible root vegetables; oysters, live; groats for
poultry.
___________________________________________

31 ‒ Shellfish, live; oranges, fresh; flowers, dried, for
decoration; lobsters, live; edible sesame, unprocessed;
cereal seeds, unprocessed; oil cake; wheat; palm trees;
fruit, fresh; preparations for egg laying poultry; mushrooms, fresh; rye; bird food; locust beans, raw; barley;
hop cones; trees; animal foodstuffs; shrubs; by-products of the processing of cereals, for animal consumption; animal fattening preparations; rhubarb,
fresh; salt for cattle; vine plants; malt for brewing and
distilling; plants; edible chews for animals; straw litter; bran; vegetables, fresh; peanut meal for animals;
litter peat; stall food for animals; seeds for planting;
seed germ for botanical purposes; algae for human or
animal consumption; eggs for hatching, fertilized; live
animals; beverages for pets; sea-cucumbers, live; pet
food; coconut shell; mussels, live; vegetable marrows,
fresh; rice, unprocessed; nuts; peanut cake for animals; rough cork; maize; garden herbs, fresh; almonds
[fruits]; distillery waste for animal consumption; herrings, live; sugarcane; wheat germ for animal consumption; silkworms; unsawn timber; rape cake for cattle;
berries, fresh; bagasses of cane [raw material]; fish,
live; bred stock; potatoes, fresh; cucumbers, fresh;
wood chips for the manufacture of wood pulp; algarovilla for animal consumption; onions, fresh; flowers,
natural; oats; artichokes, fresh; flax meal [fodder]; salmon, live; maize cake for cattle; crustaceans, live;
aromatic sand [litter] for pets; spinach, fresh; menagerie animals; fish spawn; grains for animal consumption; peas, fresh; litter for animals; sanded paper
[litter] for pets; chicory, fresh; squashes, fresh; mushroom spawn for propagation; leeks, fresh; linseed meal for animal consumption; fruit residue [marc]; poultry, live; raw barks; seedlings; wreaths of natural flowers; hops; peanuts, fresh; sardines, live; spiny lobsters, live; Christmas trees; hay; fish meal for animal
consumption; fishing bait, live; kola nuts; strengthening animal forage; bran mash for animal consumption; flower bulbs; pollen [raw material]; tuna, live;
lettuce, fresh; rice meal for forage; linseed for animal
consumption; undressed timber; lemons, fresh; silkworm eggs; hazelnuts, fresh; mash for fattening livestock; cocoa beans, raw; lentils, fresh; residue in a still
after distillation; yeast for animal consumption; dog
biscuits; edible linseed, unprocessed; coconuts; rose
bushes; fodder; plants, dried, for decoration; chicory
roots; straw [forage]; beans, fresh; palms [leaves of
the palm tree]; peppers [plants]; chestnuts, fresh; turf,
natural; citrus fruit, fresh; copra; cuttle bone for birds;
draff; trunks of trees; aloe vera plants; meal for animals; pine cones; juniper berries; nettles; grapes,
fresh; beet, fresh; straw mulch; garlic, fresh; olives,

(260) AM 2021 109472 A
(800) 1546686
(151) 2020 06 18
(891) 2020 06 18
(731) Audentes Therapeutics, Inc.
600 California Street, 17th Floor,
San Francisco CA 94108, USA
(540)

OPMIRIC
(591) Black, white
(511)
5 ‒ Pharmaceutical preparations and substances for
treating genetic diseases and disorders and neuromuscular diseases and disorders; pharmaceuticals and therapeutic substances for therapeutic purposes in the treatment of genetic diseases and disorders and neuromuscular diseases and disorders.
___________________________________________
(260) AM 2021 109473 A
(800) 1546719
(151) 2020 05 22
(891) 2020 05 22
(731) TOSO S.p.A.
Località San Bovo, Via Statale, 3, I-12054
Cossano Belbo (CN), Italy
(540)

FIORELLI
(591) Black, white
(511)
33 ‒ Spirits, wines, liqueurs, aperitifs.
___________________________________________
(260) AM 2021 109474 A
(800) 1546723
(151) 2020 07 15
(891) 2020 07 15
(731) D-Holding LTD
Aviamotornaya, 50, str. 2, pom. XIV,
RU-111024 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 01.01.02; 01.01.10; 26.04.14; 27.05.07;
27.05.17; 27.05.24
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(511)
34 ‒ Tobacco; hookah tobacco; flavored hookah tobacco; tobacco jars; hookahs; herbs for smoking; herbal mixes for smoking; smoking mixes.
___________________________________________
(260) AM 2021 109477 A
(800) 1546769
(151) 2020 06 02
(891) 2020 06 02
(731) Joint Stock Company "Tander"
Levanevskogo street, 185, RU-350002
Krasnodar, Russian Federation
(540)

(260) AM 2021 109478 A
(800) 1546777
(151) 2020 06 02
(891) 2020 06 02
(731) Closed Joint Stock Company "Tander"
Levanevskogo street, 185, RU-350002
Krasnodar, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
30 ‒ Confectionery; pastries; sponge cakes; waffles;
cookies; rolled cakes; cupcakes; cakes; custard.
35 ‒ Promoting the goods for others; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses].
___________________________________________

(591) White, red and blue
(531) 17.01.08; 28.05; 29.01.12
(511)
29 ‒ Meat; meat, tinned; charcuterie; fish, not live;
fish, tinned; food products made from fish; shellfish,
not live; mussels, not live; crustaceans, not live; poultry, not live; game, not live; albumen for culinary purposes; meat extracts; bouillon; bouillon concentrates;
soups; preparations for making broths; preparations
for making soup; vegetables, preserved; vegetables,
dried; vegetables, cooked; pectin for culinary purposes; vegetable soup preparations; vegetable juices for
cooking; potato flakes; vegetable purées; potato chips;
fruit, preserved; fruits, dried; frozen fruits; fruit, stewed; crystallized fruits; berry purées; fruit purées; jellies, jams, compotes; eggs; white of eggs; yolk of
eggs; powdered eggs; milk; milk products; oils for food; edible fats.
30 ‒ Coffee; coffee-based beverages; coffee beverages with milk; artificial coffee; tea; tea-based beverages; cocoa; cocoa-based ingredients for confectionery
products; cocoa-based beverages; cocoa beverages
with milk; chocolate-based beverages; sugar; rice; tapioca; sago; flour; food products consisting predominantly of flour; food products, containing starch; cereal preparations; popcorn; chips [cereal products]; groats for human food; gruel, with a milk base, for food;
porridge; muesli; pasta; bread, pastries and confectionery; chewing gum; custard; ice cream; powders for
making ice cream; honey; treacle; yeast; baking powder; salt; mustard; vinegar; sauces [condiments]; spices; edible ices; meat tenderizers for household purposes; kitchen herbs, preserved.
___________________________________________

(260) AM 2021 109491 A
(800) 1546968
(151) 2020 07 16
(891) 2020 07 16
(731) Future Enterprises Pte. Ltd.
31 Harrison Road, #08-01 Food Empire
Building, Singapore 369649, Singapore
(540)

(591) Orange
(531) 02.03.11; 05.07.27; 08.01.19; 11.03.14;
19.03.03; 25.01.06; 28.05; 29.01.14
(511)
30 ‒ Coffee; iced coffee; coffee beans; coffee drinks;
ground coffee; instant coffee; cappuccino; flavoured
coffee; coffee-based beverages; coffee substitutes;
chicory [coffee substitute]; coffee beverages with
milk; coffee mixtures; cocoa; cocoa mixes; cocoa
powder; hot cocoa mix; cocoa beverages; cocoa-based
beverages; cocoa beverages with milk; tea; iced tea;
black tea; green tea; fruit flavoured tea; tea-based beverages; tea-based beverages with fruit flavoring; chocolate-based beverages.
35 ‒ Wholesale services; retail services; advertising,
marketing and promotional services.
___________________________________________
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(260) AM 2021 109492 A
(800) 1546976
(151) 2020 02 24
(891) 2020 02 24
(731) KOPOS HOLDING, a.s.
Šumavská 46, CZ-120 00 PRAHA 2 ‒
Vinohrady, Czech Republic
(540)

(540)

(591) Black, white
(511)
6 ‒ Flashing of metal for storage of electrical cables
and electrical components.
___________________________________________

(591) Blue, white and light gray
(531) 26.01.02; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.12
(511)
11 ‒ Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary installations.
___________________________________________

(260) AM 2021 109493 A
(800) 1546978
(151) 2020 07 16
(891) 2020 07 16
(731) Future Enterprises Pte. Ltd.
31 Harrison Road, #08-01 Food Empire
Building, Singapore 369649, Singapore
(540)

(260) AM 2021 109496 A
(800) 1544160
(151) 2020 06 23
(891) 2020 07 31
(731) BioNTech SE
An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Germany
(540)

JUPITER

COVUITY
(591) Black, white
(511)
5 ‒ Vaccines for human use.
___________________________________________

(591) Background in special brown & tone of brown
(531) 08.01.22; 11.03.14; 19.03.03; 25.01.06; 28.05;
29.01.14
(511)
30 ‒ Coffee; iced coffee; coffee beans; coffee drinks;
ground coffee; instant coffee; cappuccino; flavoured
coffee; coffee-based beverages; coffee substitutes;
chicory [coffee substitute]; coffee beverages with
milk; coffee mixtures; cocoa; cocoa mixes; cocoa
powder; hot cocoa mix; cocoa beverages; cocoa-based
beverages; cocoa beverages with milk; tea; iced tea;
black tea; green tea; fruit flavoured tea; tea-based beverages; tea-based beverages with fruit flavoring; chocolate-based beverages.
35 ‒ Wholesale services; retail services; advertising,
marketing and promotional services.
___________________________________________
(260) AM 2021 109494 A
(800) 819780
(151) 2003 11 30
(891) 2020 07 30
(731) HAJDU Hajdúsági Ipari Zártkörüen Müködo
Részvénytársaság (HAJDU Zrt.)
0135/9, H-4243 Téglás, Hungary

(260) AM 2021 109533 A
(800) 1547263
(151) 2020 04 17
(891) 2020 04 17
(731) "Eurasian Foods Corporation" Joint-Stock
Company
Baizakov str.,69, Almaty city 050026,
Kazakhstan
(540)

(591) Black, white
(531) 05.07.23; 05.09.23
(511)
29 ‒ Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; soya milk being milk substitute; oils and fats
for food, including: sunflower oil for food, corn oil
for food, palm oil for food, palm kernel oil for food,
colza oil for food, sesame oil for food, linseed oil for
food; butter; nut-based spreads; margarine; fat-contai-
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ning mixtures for bread slices; buttercream; potato
chips; fruit chips; sunflower seeds, prepared; nuts,
prepared.
30 ‒ Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; flour
and preparations made from cereals; groats for human
food; bakery products; pasta; vermicelli; noodles; macaroni; confectionery; ice cream; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces [condiments]; sauces [condiments]; soya sauce;
tomato sauce; mayonnaise; ketchup; fruit coulis [sauces]; dressings for salad; horseradish; marinades; spices; seasonings; ice for refreshment; popcorn.
32 ‒ Beer; mineral and aerated waters; fruit beverages
and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.
35 ‒ Advertising; business management; business administration; office functions.
43 ‒ Services for providing food and drink, including:
snack-bar services, café services, cafeteria services,
restaurant services, self-service restaurant services,
canteen services, bar services, food and drink catering; providing temporary housing accommodation.
___________________________________________
(260) AM 2021 109534 A
(800) 1547296
(151) 2020 04 29
(891) 2020 04 29
(731) RD Media Group, LLC
3363 NE 163 Street, Suite 708, North Miami
Beach FL 33160, USA
(540)

LIKE NASTYA
(591) Black, white
(511)
28 ‒ Infant toys; action figure toys; electric action
toys; plush toys; talking toys; construction toys; mechanical toys; sandbox toys; bath toys; articles of clothing for toys; toys, namely, puppets and accessories
therefor; children's multiple activity toys; toys, namely, children's dress-up accessories; board games; tabletop games; building games; arcade games; card games; puzzle games; electronic interactive board games
for use with external monitor; toy strollers; toy scooters; children's toy bicycles other than for transport.
41 ‒ Entertainment information; providing entertainment information via a website; entertainment media
production services for the Internet; entertainment services in the nature of ongoing television programs in
the field of children's entertainment; providing information, news and commentary in the field of entertainment; entertainment services, namely, multimedia
production services; entertainment services in the nature of development, creation, production and postproduction editing services of multimedia entertain-
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ment content; providing information in the fields of
education and entertainment for children via a website.
___________________________________________
(260) AM 2021 109535 A
(800) 1547308
(151) 2020 06 02
(891) 2020 06 02
(731) Joint Stock Company "Tander"
Levanevskogo street, 185, RU-350002
Krasnodar, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
30 ‒ Coffee; coffee-based beverages; coffee beverages with milk; artificial coffee; tea; tea-based beverages; cocoa; cocoa products; cocoa-based beverages;
cocoa beverages with milk; chocolate-based beverages; sugar; rice; tapioca; sago; flour; food products
consisting predominantly of flour; products, containing starch; cereal preparations; food products consisting predominantly of flour; dry cereal extrusion
products; groats for human food; porridge; gruel, with
a milk base, for food; muesli; pasta; rusks; breadcrumbs; bread, pastries and confectionery; chewing
gum; custard; ice cream; powders for making ice cream; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar; sauces [condiments]; spices; edible ices;
meat tenderizers for household purposes.
___________________________________________
(260) AM 2021 109536 A
(800) 1547339
(151) 2020 06 02
(891) 2020 06 02
(731) Joint Stock Company "Tander"
Levanevskogo street, 185, RU-350002
Krasnodar, Russian Federation
(540)

(591) Green
(531) 28.05; 29.01.03
(511)
29 ‒ Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; oils and fats for food.
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30 ‒ Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago;
artificial coffee; flour; cereal preparations; ice cream;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; sauces
[condiments]; spices; edible ices; bread, pastries and
confectionery; pasta; sugar, honey, treacle.
31 ‒ Agricultural, horticultural, forestry and cereal
products, unrelated to other classes; live animals; live
seafoods; fresh fruits and vegetables; seeds; natural
plants and flowers; animal foodstuffs; malt.
32 ‒ Mineral and aerated waters; fruit beverages and
fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages.
___________________________________________
(260) AM 2021 109537 A
(800) 1547356
(151) 2020 04 24
(891) 2020 04 24
(731) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE.
LTD.
6 Shenton Way, # 18-11 OUE Downtown 2,
Singapore 068809, Singapore
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
1 ‒ Water-repellent sprays for clothing; water-repellent sprays for sneakers.
2 ‒ Water-repellent paints; coating preparations having water repellent properties [paint].
3 ‒ Pre-moistened towelettes, impregnated with a
detergent for cleaning shoes; laundry gel; laundry bleach; cleaning, washing and polishing preparations;
cleaning preparations; chemical cleaning preparations
for household purposes; cleaning, polishing and abrasive preparations; impregnated cleaning, dusting or
polishing cloths.
5 ‒ Antiseptic hand wipes; all-purpose disinfecting
and deodorizing preparations; bactericides; deodorizing bactericides with lemon extract for footwear; antibacterial hand sprays.
35 ‒ Advertising; business management; business administration; office functions; import-export agency
services; demonstration of goods; providing commercial information and advice for consumers in the
choice of products and services; layout services for
advertising purposes; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; organization of
fashion shows for promotional purposes; arranging of
trade fairs; shop window dressing; commercial intermediation services; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services; pre-

sentation of goods on communication media, for retail
purposes; sales promotion for others; retail or wholesale services, including retail and wholesale of goods
via the Internet; on-line ordering services; promotion
of goods and services through sponsorship of sports
events; production of advertising films; publicity material rental; rental of billboards [advertising boards];
rental of vending machines; rental of sales stands;
publication of publicity texts; distribution of samples;
dissemination of advertising matter; direct mail advertising; online advertising on a computer network; billposting; telemarketing services; commercial administration of the licensing of the goods and services of
others; business management of reimbursement programs for others; modelling for advertising or sales
promotion; gift registry services; price comparison
services; procurement services for others [purchasing
goods and services for other businesses]; outsourcing
services [business assistance]; search engine optimization for sales promotion.
___________________________________________
(260) AM 2021 109543 A
(800) 1547386
(151) 2020 05 20
(891) 2020 05 20
(731) Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off, Wilmington
DE 19803, USA
(540)

ZULVIDA
(591) Black, white
(511)
5 ‒ Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cancer, oncological disorders, autoimmune disorders, inflammation and inflammatory disorders, hematological disorders, respiratory and infectious diseases, tissue and organ transplant rejection, dermatological disorders, connective tissue disorders, musculo-skeletal disorders, and ophthalmology
disorders.
44 ‒ Providing patients and healthcare professionals
with healthcare information regarding diseases, diagnosis and treatment of diseases, medicines, via a website.
___________________________________________
(260) AM 2021 109544 A
(800) 1547396
(151) 2020 03 05
(891) 2020 03 05
(731) Limited Liability Company "RBE"
Proezd Avtozavodskij 1-j, house 4, building 1,
room 39-A, RU-115280 Moscow, Russian
Federation
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(540)

construction of residential and commercial buildings;
cleaning of buildings, interior; street cleaning; laundry
services; installation and repair of heating equipment;
installation and repair of air-conditioning apparatus;
cleaning of clothing; dry cleaning; diaper cleaning;
laundering.

(591) Black, white and beige
(531) 27.05.17; 27.05.19; 27.05.22; 29.01.13
(511)
29 ‒ Broth; meat, canned; vegetables, canned; butter
cream; vegetables, cooked; poultry, not live; soups;
vegetable soup preparations.
30 ‒ Cakes; pastries; peanut confectionery; almond
confectionery; pasta; pesto; meat gravies; custard; fruit coulis; relish; soy sauce; tomato sauce; pasta sauce;
sauces [condiments]; spaghetti; chutneys [condiments]; cheeseburgers.
35 ‒ Marketing research; providing commercial information and advice for consumers in the choice of products and services; presentation of goods on communication media, for retail purposes feauturing ham,
mushrooms preserved, charcuterie, meat, canned,
shrimp, not live, prawns, not live, vegetables, canned,
spiny lobsters, not live, edible olive oil, edible oils,
mussels, not live, mollusks, not live, lobsters, not live,
vegetable mousses, vegetables, preserved, vegetables,
dried, vegetables, cooked, olives, canned, food products made from fish, crayfish, not live, crustaceans,
not live, fish, not live, salted fish, vegetable salads,
processed seeds, sea-cucumbers, not live, cheese, truffles, preserved, oysters, not live, fish fillets, hummus,
preserved garlic, lentils preserved, vermicelli, cerealbased snack food, dressings for salad, pasta, capers,
curry, ketchup, noodles, macaroni, marinades, honey,
soya bean paste, pesto, condiments, cereal preparations, sauces, rice, tomato sauce, pasta sauce, spaghetti,
garden herbs, preserved, vinegar, oranges, fresh, fresh
edible root vegetables, spiny lobsters, live, lemons,
fresh, onions, fresh, leeks, fresh, mussels, live, almonds [fruits], mollusks, live, vegetables, fresh, cucumbers, fresh, lobsters, live, peppers [plants], citrus
fruit, fresh, crayfish, live, crustaceans, live, rhubarb,
fresh, lettuce, fresh, garden herbs, fresh, sea-cucumbers, live, truffles, fresh, oysters, live, fruit, fresh, spinach, fresh, berries, fresh; sales promotion for others,
including retail and wholesale services for the sale of
goods, namely: ham; negotiation and conclusion of
commercial transactions for third parties; price comparison services; outsourcing services [business assistance]; business project management services for
construction projects; procurement services for others
[purchasing goods and services for other businesses].
37 ‒ Providing construction information; construction
consultancy; window cleaning; vehicle washing; building construction supervision; cleaning of buildings,
exterior surface; plumbing; washing; cloth washing;
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40 ‒ Freezing of foods.
43 ‒ Restaurant services; self-service restaurant services; canteen services; food and drink catering.
___________________________________________
(260) AM 2021 109545 A
(800) 1547411
(151) 2020 06 18
(891) 2020 06 18
(731) Limited liability company «Automobile plant
"GAZ"
prospect Ilycha, 5, RU-603004 Nizhny
Novgorod, Russian Federation
(540)
(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.05; 27.05.10
(511)
12 ‒ Motor buses; motor coaches; motor homes; cars;
sports cars; concrete mixing vehicles; refrigerated vehicles; caravans; shock absorbers for automobiles;
suspension shock absorbers for vehicles; ski carriers
for cars; luggage carriers for vehicles; bumpers for
automobiles; vehicle bumpers; tires for vehicle wheels; brake shoes for vehicles; tailboard lifts [parts of
land vehicles]; armored vehicles; food carts, motorized; transmission shafts for land vehicles; bicycles;
valves for vehicle tires; automobile hoods; hoods for
vehicles; trucks; horns for vehicles; treads for vehicles
[tractor type]; doors for vehicles; engines for land vehicles; driving motors for land vehicles; screw-propellers; brake discs for vehicles; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; rearview mirrors; inner
tubes for pneumatic tires; hoods for vehicle engines;
crankcases for land vehicle components, other than
for engines; bicycle wheels; vehicle wheels; steering
wheels for vehicles; casters for trolleys [vehicles];
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;
treads for retreading tires; sprinkling trucks; propulsion mechanisms for land vehicles; freewheels for land
vehicles; clutches for land vehicles; repair outfits for
inner tubes; air pumps [vehicle accessories]; upholstery for vehicles; rims for bicycle wheels; rims for vehicle wheels; windows for vehicles; engine mounts
for land vehicles; axles for vehicles; headlight wipers;
gearing for land vehicles; head-rests for vehicle seats;
vehicle running boards; air bags [safety devices for
automobiles]; casings for pneumatic tyres; sleeping
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berths for vehicles; torque converters for land vehicles; cigar lighters for automobiles; non-skid devices
for vehicle tires; anti-glare devices for vehicles; antitheft devices for vehicles; sun-blinds adapted for automobiles; balance weights for vehicle wheels; shock
absorbing springs for vehicles; reduction gears for
land vehicles; safety belts for vehicle seats; security
harness for vehicle seats; vehicle suspension springs;
rudders; brake segments for vehicles; luggage nets for
vehicles; anti-theft alarms for vehicles; reversing
alarms for vehicles; safety seats for children, for vehicles; vehicle seats; hydraulic circuits for vehicles;
vehicle wheel spokes; spoilers for vehicles; vehicles
for locomotion by land, air, water or rail; ambulances;
remote control vehicles, other than toys; electric vehicles; delivery tricycles; windscreens; windshield wipers; hubs for vehicle wheels; trailer hitches for vehicles; couplings for land vehicles; brakes for vehicles;
torsion bars for vehicles; tractors; transmissions for
land vehicles; military vehicles for transport; trailers
[vehicles]; signal arms for vehicles; spoke clips for
wheels; vans [vehicles]; undercarriages for vehicles;
automobile chains; driving chains for land vehicles;
anti-skid chains; transmission chains for land vehicles; spare wheel covers; covers for vehicle steering
wheels; seat covers for vehicles; vehicle covers [shaped]; automobile chassis; vehicle chassis; connecting
rods for land vehicles, other than parts of motors and
engines; axle journals; automobile tires; tires for land
vehicles; pneumatic tires; mudguards; motors, electric, for land vehicles.
28 ‒ Toy vehicles; jigsaw puzzles; toys; stuffed toys;
toy mobiles; novelty toys for playing jokes; parlor games; board games; games; building games; kaleidoscopes; playing cards; fairground ride apparatus;
swings; toy models; scale model kits [toys]; scale model vehicles; radio-controlled toy vehicles; ornaments
for Christmas trees, except illumination articles and
confectionery; apparatus for games; play balloons.
___________________________________________
(260) AM 2021 109546 A
(800) 1547453
(151) 2020 07 16
(891) 2020 07 16
(731) Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg,
Switzerland
(540)

CLAREON PLUS
(591) Black, white
(511)
10 ‒ Surgical apparatus and instruments for ophthalmic surgery; intraocular lenses.
___________________________________________

(260) AM 2021 109547 A
(800) 1547458
(151) 2020 05 28
(891) 2020 05 28
(731) ENI S.p.A.
Piazzale Enrico Mattei, 1, I-00144 Rome, Italy
(540)

(591) Black and yellow
(531) 01.15.05; 03.01.08; 04.03.03; 25.05.02;
25.05.25; 26.04.18; 26.11.08; 27.05.02;
29.01.12
(511)
4 ‒ Industrial oils and greases, wax; lubricants; fuel
gas; fuel; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels and illuminants; candles and wicks for
lighting.
___________________________________________
(260) AM 2021 109548 A
(800) 1547478
(151) 2020 06 09
(891) 2020 06 09
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building, Huawei Technologies
Co., Ltd., Bantian, Longgang District,
Shenzhen, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
9 ‒ Cabinets for loudspeakers; network communication apparatus; modems; sleeves for laptops; electric
batteries; chargers for electric batteries; mobile power
source (rechargeable batteries); bags adapted for laptops; headphones; earphones; virtual reality headsets;
digital video recorder for vehicles; set-top boxes; loudspeakers; portable media players; sound transmitting apparatus; camcorders; cameras (photography);
computer keyboards; mouse (computer peripheral);
pedometers; monitoring apparatus, other than for medical purposes; video monitors; interactive touch screen terminals; humanoid robots with artificial intelligence; connected bracelets (measuring instruments);
computer programs, recorded; computer software applications, downloadable; optical lenses; gas testing
instruments; black boxes (data recorders); smart rings;
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digital weather stations; human face recognition devices; air analysis apparatus; materials for electricity
mains (wires, cables); video screens; integrated circuits; electronic chips; thermal imaging cameras; bathroom scales; scales with body mass analyzers; personal
digital assistants (PDAs); computer software platforms, recorded or downloadable; thin client computers; selfie lenses; laboratory robots; teaching robots;
USB data lines or data cables; downloadable mobile
phone software applications; holders for mobile phones; touch screens; television apparatus; hand-held electronic dictionaries; computer screen saver software,
recorded or downloadable; computer software, recorded; downloadable graphics for mobile phones; wearable computers; telecommunication apparatus in the
form of jewellery; selfie sticks for mobile phones; security surveillance robots; wearable video display monitors; electric plugs; electric sockets; electric contacts; intercoms; digital door locks; alarm central
units; sensors; tablet computers; laptop computers;
notebook computers; smartglasses; smartwatches;
smartphones; wearable activity trackers; computer
hardware; computer memories; integrated circuit
cards (smart cards); transponders.
___________________________________________
(260) AM 2021 109562 A
(800) 1547785
(151) 2020 05 11
(891) 2020 05 11
(731) GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,
Ltd.
Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan,
Guangdong, China
(540)

(591) Black, white
(531) 01.15.15; 27.05.17
(511)
7 ‒ Agitators; mixing machines; churns; mills [machines]; butter machines; food preparation machines, electromechanical; juice grinder for food industry; beverage preparation machines, electromechanical; electric juicers; dishwashers; fruit presses, electric, for
household purposes; blenders, electric, for household
purposes; kitchen machines, electric; beaters, electric;
food processors, electric; coffee grinders, other than
hand-operated; washing machines [laundry]; dry-cleaning machines; wringing machines for laundry; industrial robots; cigarette machines for industrial purposes; handling machines, automatic [manipulators]; robotic arms for industrial purposes; starters for motors
and engines; dynamos; generators of electricity; dynamo belts; electric motors for refrigerators; motors, other than for land vehicles; engines, other than for land
vehicles; air filters being parts of machines; compres-
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sors [machines]; turbocompressors; compressors for
refrigerators; compressed air machines; pumps [machines]; taps [parts of machines, engines or motors];
pressure regulating valves; vacuum cleaners; machines and apparatus for cleaning, electric; rechargeable
sweepers; steam mops; cleaning appliances utilizing
steam; dust removing installations for cleaning purposes; garbage disposal units; agricultural machines; disintegrators; saw blades [parts of machines]; papermaking machines; printing presses; machines for the textile industry; tea processing machines; spraying machines; pressure regulators [parts of machines]; welding machines, electric; leather-working machines;
ironing machines; rotary steam presses, portable, for
fabrics; bicycle assembling machines; brickmaking
machine; engraving machines; battery powered engine; cord making machines; porcelain enamel making
machine; bulb making machine; wrapping machines;
briquet-making machine; machines for processing
plastics; glass-working machines; fertilizer manufacturing machines; electromechanical machines for chemical industry; rinsing machines; rolling mills; drilling rigs, floating or non-floating; hoists; stamping
machines; metalworking machines; steam engines;
carburetters; hydraulic turbines; pushpin machine; pin
making machine; hand-held tools, other than handoperated; electronic industry equipment; spectacle
lens processing machines; gas liquefaction installations.
11 ‒ Electric lamps; lighting apparatus and installations; cooking utensils, electric; kettles, electric; microwave ovens [cooking apparatus]; food steamers, electric; autoclaves, electric, for cooking; pressure cookers, electric; coffee machines, electric; bread-making
machines; multicookers; cooking apparatus and installations; heating and cooling apparatus for dispensing
hot and cold beverages; electric frying pans; electric
cooking pots; induction cookers; electric cooking
ovens for household purposes; cooking stoves; roasters; electric ranges; gas stoves; heated display cabinets; freezers; refrigerating apparatus and machines;
refrigerating display cabinets; wine cellars, electric;
air conditioners; fans [air-conditioning]; refrigerators;
ice machines and apparatus; air purifying apparatus
and machines; air conditioning installations; electric
hair drier; fabric steamers; laundry dryers, electric;
drying apparatus and installations; extractor hoods for
kitchens; heat pumps; gas burners; fireplaces, domestic; dampers [heating]; heating installations; pipes
[parts of sanitary installations]; bath fittings; heaters
for baths; hot water heater (gas or electric heating);
solar energy water heater; water flushing installations;
toilet bowls; toilet seats; sanitary apparatus and installations; drinking fountains; water purifying apparatus
and machines; water filtering apparatus; disinfectant
apparatus; water purification installations; water sterilizers; oil purifying installations; sterilizing cabinets;
radiators, electric; pocket warmers; stoves [heating
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apparatus]; gas lighters; soybean milk making machines, for household purposes.
___________________________________________
(260) AM 2021 109563 A
(800) 1547817
(151) 2020 07 08
(891) 2020 07 08
(731) UCB Biopharma SRL
Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles,
Belgium
(540)

tal; building panels of metal; slabs of metal for building; sheets of metal.
19 ‒ Beams, not of metal; cornices, not of metal; wall
claddings, not of metal, for building; cladding, not of
metal, for building; props, not of metal; building panels, not of metal; linings, not of metal, for building;
buildings, not of metal; building structures, not of metal; framework, not of metal, for building; building
materials, not of metal; slabs, not of metal, for building; sheets, not of metal, for building; flashing, not
of metal, for building.
40 ‒ Custom assembling of materials for others.
42 ‒ Material testing; quality control; industrial design; surveying.
___________________________________________

(591) Blue, light green
(531) 26.13.01; 26.13.25; 29.01.03
(511)
5 ‒ Pharmaceutical preparations and substances limited to immunology disorders and disease; all the aforesaid excluding pharmaceutical preparations and substances acting on the central nervous system.
16 ‒ Printed matter, namely, promotional and informational materials in the nature of brochures, pamphlets, newsletters, and stationery relating to pharmaceuticals and the treatment and prevention of immunology disorders and diseases.
44 ‒ Health information services, namely, providing
information related to the treatment of immunology
disorders and diseases; on-line information services,
namely, providing information related to the treatment
of immunology disorders and diseases.
___________________________________________
(260) AM 2021 109564 A
(800) 1547828
(151) 2019 12 04
(891) 2019 12 04
(731) Limited Liability Company "KONSTA"
st. Nevzorovikh, house 47, apt. 196,
RU-603024 Nizhny Novgorod, Russian
Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
6 ‒ Fittings of metal for building; wainscoting of metal; cladding of metal for building; wall claddings of
metal for building; buildings, of metal; building structures of metal; frames of metal for building; framework of metal for building; building materials of me-

(260) AM 2021 109565 A
(800) 897173
(151) 2006 08 31
(891) 2020 07 28
(731) Apple Inc.
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,
USA
(540)

BOOT CAMP
(591) Black, white
(511)
9 ‒ Computer operating system management software; computer software to configure, install and manage other software; computer utility software.
___________________________________________
(260) AM 2021 109566 A
(800) 1012285
(151) 2009 07 20
(891) 2020 08 06
(731) Romeo & Juliette, Inc.
7534 Old Auburn Road, Citrus Heights,
CA 95610, USA
(540)

(591) Black, white
(531) 03.06.03
(511)
25 ‒ Footwear; hats; headgear, namely, hats; hooded
sweat shirts; pants; shirts; shorts; socks; sport shirts;
sweat pants; sweat shirts.
___________________________________________

#10 2021 06 10

77

სასაქონლო ნიშნები

(260) AM 2021 109567 A
(800) 1013623
(151) 2009 08 05
(891) 2020 07 23
(731) Bayernland eG
Breslauer Str. 406, 90471 Nürnberg, Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 05.01.07; 05.01.10; 06.01.02; 07.01.09;
26.02.07
(511)
29 ‒ Milk products, namely milk, butter, cheese, cheese preparation, processed cheese, processed cheese
spread, cream, buttermilk, soured milk, yoghurt with
and without fruits, farmer's cheese, kefir, powdered
milk for human consumption, non alcoholic milk-shakes, concentrated milk, coffee cream.
___________________________________________
(260) AM 2021 109577 A
(800) 1357585
(151) 2016 12 08
(891) 2020 08 12
(731) Drägerwerk AG & Co. KgaA
Moislinger Allee 53-55, 23558 Lübeck,
Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
1 ‒ Chemical products for industrial, scientific, photographic, agricultural, horticultural and forestry purposes; chemical and non-chemical filtration materials all
included in this class; chemical substances, chemical
materials, chemical compounds as well as natural components; carbon dioxide bonding agent for respiratory gases, for example soda lime; solid state oxygen;
activated carbon; activated carbon filter; oxidation catalysts [catalysts for the oxidation of carbon dioxide];
calibration gases [gaseous mixture] for use in industry.
9 ‒ Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; security, safety, protective and
signalling equipment; measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and regulators; fixed
and portable measuring and warning devices and sen-
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sors for the detection of gases, vapours and other toxic
substances; testing equipment and evaluation systems,
consisting of devices and/or software for the evaluation of measured values from fixed and portable gas
analysers and detectors, for fixed and portable gas
analysers and detectors; test tubes for gas detection;
air flow tester; sampling apparatus; fire detectors; fire
alarms; flame detectors; thermal imaging cameras; personal protective equipment, namely respiratory
masks, (safety) helmets, safety glasses/goggles for industrial purposes only, and not for use in leisure; protective suits; protective clothing; respiratory air and
gas control devices; respiratory protection apparatus;
testing equipment and tailored preservation and transportation containers for respiratory protection apparatus; powered air purifying respirators; testing systems
for respiratory protection apparatus; communicational
equipment for respiratory protection apparatus; filters
for respiratory protection products, namely filters for
respiratory protection masks (non-medical) and filters
for respiratory protection apparatus; diving equipment; electronic underwater communication equipment, in particular underwater telephones; alcohol
breath analyser test equipment; drug testing equipment; electronic security lock for vehicles, in particular alcohol breath analyser test equipment with vehicle immobiliser system; electronic telemetry and
monitoring systems, in particular for people carrying
respirators; software for medical and non-medical
purposes; escape and rescue chambers; decompression chambers; fire training facilities consisting predominantly of simulation apparatus for simulating fire
situations and safety, security, protective and signalling apparatus and equipment for fire brigades; training facilities for rescue teams, consisting predominantly of simulation equipment for simulating emergency situations and safety, security, protective and
signalling apparatus and equipment for safety workers; response organisation apparatus for fire brigades, namely devices for monitoring people carrying
respirators, electronic monitoring panels and accessories therefor; self-contained oxygen breathing devices; sunglasses for industrial purposes only, and not
for use in leisure; data carriers, including DVDs, compact discs and USB flash drives; oxygen sensors, air
flow sensors, flowmeters, for medical and non-medical purposes; parts, fittings and disposable components included in this class for all the aforesaid goods.
11 ‒ Sterilizing, drying and disinfecting apparatus for
respirators and breathing air supply apparatus; air
treatment systems containing air treatment apparatus,
ventilation installations and air filters for protecting
against harmful gases and vapours.
___________________________________________

#10 2021 06 10

სასაქონლო ნიშნები

(260) AM 2021 109578 A
(800) 1364927
(151) 2016 12 08
(891) 2020 08 12
(731) Drägerwerk AG & Co. KgaA
Moislinger Allee 53-55, 23558 LÜBECK,
Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
9 ‒ Power supply units for hospitals; software for patient monitoring apparatus and patient monitoring
alarms; software for testing the function of medical
apparatus; flowmeters for medical purposes.
10 ‒ Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; orthopaedic articles; medical and
veterinary apparatus and instruments; medical goods
of all kinds, namely, medical apparatus for anaesthesia, intensive care units, operating theatres, neonatal
care, gas supply for hospitals, patient monitoring, in
particular monitors, respiratory apparatus, apparatus
and systems composed thereof for anaesthesia and/or
analgesia, incubators, heat therapy apparatus, bilirubin
measurement apparatus; transport incubators; medical
imaging devices; compressed air installations and compressed air systems for medical purposes, consisting
of apparatus and fixed devices for preparing, checking
and providing medical compressed air; gas supply
installations and gas supply systems for medical purposes, consisting of apparatus and fixed devices for
preparing, checking and providing gases for medical
purposes; monitoring and documentation systems for
the quality of medical compressed air produced in
hospitals, consisting of apparatus and fixed devices
for preparing, checking and providing medical compressed air; transcutaneous blood gas analysers; phototherapy equipment; suction apparatus for medical
purposes; vacuum regulators for medical purposes;
medical vacuum installations; clinical gas management systems, consisting of apparatus and fixed devices for preparing, checking and providing medical
compressed air and medical gases; control and monitoring devices for operational pressure of medical gases; oxygen sensors for medical use; flow sensors for
medical purposes; bronchial aspiration apparatus; surgical suction apparatus; aspiration tubing; oxygen enrichment apparatus; humidifiers for respiration; aerosol generators for medical purposes; filters and absorbers for anaesthetics; apparatus for filtering germs;
gas supply apparatus for hospitals; spirometry apparatus; wall-mounted and/or ceiling-mounted supply
units, namely equipment for medical purposes; moni-

tor holders being accessories for medical apparatus
and medical furniture; medical devices, namely, medical operating lamps; lights for phototherapy; examination lights, including examination lights for newborns, ncl lights; apparatus for oxygen and aerosol
therapy, including nebulisers; evaporators for liquid
anaesthetics; nebulisers, in particular ultrasonic nebulisers, pneumatic nebulisers; temperature probes for
humidifiers and nebulisers as part of medical equipment; connectors for humidifiers and nebulisers as
part of medical equipment; fastenings for humidifiers
and nebulisers as part of medical equipment; drainage
systems for continuous drainage, wound 'drainage and
thoracic drainage, consisting of vacuum, and compressed air drive elements, vacuum regulators, compressed air regulators, secretion bottles, holders, fistula
indicators, water vacuum gauges and/or filters, and
corresponding accessorises; bespoke splints for assembling surgical apparatus and instruments, in particular surgical suction devices; drainage systems; adapted monitor holders as part of medical equipment;
catheter trays; infusion bottle holders; compressed air
tubes (medical); suction containers, for example
secretion bottles; masks for non-invasive respiration;
anaesthesia face masks; breathing tubes, in particular
tubes being accessories for respiration and anaesthesia; face masks for medical purposes; headbands for
medical face masks; size templates for medical face
masks; hook rings for medical facemasks; soda lime
cartridges; heat and moisture filters for respiratory apparatus; co2 cuvettes for monitoring co2 content during patient respiration in intensive medicine; filters
for bacteria; water traps being parts and/or accessories
for medical equipment; mechanical filters for respiration apparatus; filters for respiration apparatus; connectors for filters for respiration systems; tube extensions for breathing tubes; breathing bags; test
lungs; manual respiration bags; humidification chambers for breathing tube equipment; tube heaters as part
of medical equipment; adapters for tube heaters as
part of medical equipment; tube clips as part of medical equipment; cover caps for water traps, breathing
tubes, connections and connectors for breathing tubes;
valves for respiration apparatus; tube connections as
part of medical equipment; expiration valves as part
of medical equipment; tube systems, consisting of tubes for medical purposes, in particular tubes for anaesthesia, respiratory tubes and tubes for medical suction, tube adapters, valves, connections and corresponding accessories; water traps and valves for medical purposes equipped with an rfid (radio-frequency
identification) function; disposable and reusable ecg
cables; ecg electrodes; sp02 sensors, including sp02
sensors for pulse oximetry, adhesive sensors end finger sensors; sp02 cables; temperature sensors for medical purposes, including skin sensors and/or disposable sensors for temperature measuring; sleeves for
non-invasive blood pressure measurement; connecting
tubes for non-invasive blood pressure measurement;
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sleeves fitted with sensors for non-invasive arterial
pressure measurement; apparatus for invasive blood
pressure measurement; apparatus for measuring cardiac output; eeg electrode cables; eeg electrodes; nmt
adapters (medical); nmt electrode cables (medical);
nasal cannulae; airway adapters; sensors for respiratory mechanics; sample gas lines (medical); fio2 sensors; temperature sensors, flow sensors, co2 sensors
(medical); nasal prongs for newborns and adults; medical apparatus and instruments for primary care and
stabilisation of newborns; positioning aids; incubator
coverings; heated mattresses; mattresses for medical
use; air inlet filters for incubators; iris diaphragms;
sleeves adapted for manual access openings for incubators; infusion holders for incubators; resting surfaces for incubators; o2 distributors for incubators; ejectors for incubators; air temperature sensors for incubators; lights for phototherapy, for instance fluorescent
tubes for phototherapy; skin temperature sensors and
covers for skin temperature sensors; core temperature
sensors; moisture pads being accessories for incubators, in particular transport incubators; back support
systems for use in patient transport and in neonatal care, namely safety belts for incubators, sick beds and/or
transport incubators; apparatus and instruments for
monitoring patients, in particular patient monitoring
apparatus, patient monitoring sensors and alarms;
alarm management systems for monitoring patients,
consisting of patient monitoring apparatus and patient
monitoring alarms and/or software for patient monitoring apparatus and patient monitoring alarms; gas
emergency signal monitors for monitoring medical
gases and gas installations in hospitals; clinical information systems for monitoring patients, consisting of
patient monitoring apparatus and patient monitoring
alarms; systems for monitoring patient data, consisting of patient monitoring apparatus and patient monitoring alarms; adapters as part of medical equipment;
patient monitoring instruments, patient monitoring
alarms and patient monitoring sensors; pressure reducers as parts or accessories for the aforesaid medical
apparatus and instruments; testing systems consisting
of test equipment for testing the function of medical
apparatus, and analysis’s or diagnostics equipment for
medical apparatus; parts and fittings included in class
10 for all the aforesaid goods.
11 ‒ Water supply systems for hospitals; reading
lights for use in hospitals.
___________________________________________
(260) AM 2021 109579 A
(800) 1423377
(151) 2018 07 23
(891) 2020 07 22
(731) Individual entrepreneur Gol'dort Yuliya
Yakovlevna
d. Lapino AO "Eko", d. 7, RU-143030
s. Uspenskoe, Russian Federation
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(540)

(591) Red
(531) 02.09.01; 27.03.02; 27.05.13; 29.01.01
(511)
3 ‒ Balms, other than for medical purposes; lip glosses; petroleum jelly for cosmetic purposes; scented
water; toilet water; shower gel; gel for washing; beauty gels; gommage cosmetic; deodorants for human
beings; perfumes; perfumery; creams for leather; cosmetic creams; skin whitening creams; lotions for cosmetic purposes; after-shave lotions; beauty masks;
oils for cosmetic purposes; almond milk for cosmetic
purposes; cleansing milk for toilet purposes; soap;
deodorant soap; cakes of toilet soap; antiperspirant soap; soap for foot perspiration; almond soap; cosmetic
kits; dentifrices; lipsticks; cosmetic foams for washing; facial peel preparations for cosmetic purposes;
pomades for cosmetic purposes; cosmetic preparations for baths; non-medicated toiletries; hair waving
preparations; vaginal washes for personal sanitary or
deodorant purposes; leather bleaching preparations;
cosmetic preparations for slimming purposes; makeup removing preparations; aloe vera preparations for
cosmetic purposes; sunscreen preparations; make-up
powder; tissues impregnated with cosmetic lotions;
bath salts, not for medical purposes; shower preparations; sun-tanning preparations [cosmetics]; cosmetic
preparations for eyelashes; depilatory preparations;
cosmetic preparations for skin care; cosmetics; mascara; antiperspirants [toiletries]; beauty serums; skin
toners; shampoos; dry shampoos; cosmetics in the
form of emulsions.
___________________________________________
(260) AM 2021 109618 A
(800) 1548075
(151) 2020 07 16
(891) 2020 07 16
(731) LESAFFRE ET COMPAGNIE
41 rue Etienne Marcel, F-75001 Paris, France
(540)

(591) Black, white
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(531) 02.01.11; 26.04.16
(511)
30 ‒ Yeast.
___________________________________________
(260) AM 2021 109619 A
(800) 1548109
(151) 2020 06 17
(891) 2020 06 17
(731) The Absolut Company Aktiebolag
SE-117 97 Stockholm, Sweden
(540)

(591) Yellow, gray, red, black and white
(531) 05.07.01; 05.07.27; 24.03.09; 24.03.13;
24.03.14; 25.01.15; 26.11.25; 27.05.09;
29.01.15
(511)
33 ‒ Alcoholic beverages, except beers.
___________________________________________
(260) AM 2021 109620 A
(800) 1548116
(151) 2020 03 04
(891) 2020 03 04
(731) Limited Liability Company "VISTA"
Rabochaya street, house 14, letter A26,
of. 206, Belgorod city, RU-308013 Belgorod
region, Russian Federation
(540)

(591) Black, white, red, blue, light red, light blue,
gray, light gray, pink and dark pink
(531) 03.05.07; 03.05.24; 03.05.27; 19.13.21;
25.07.20; 26.03.23; 27.05.03; 27.05.24;
29.01.15
(511)
5 ‒ Acaricides; aconitine; air purifying preparations;
algicides; animal washes [insecticides]; anticryptoga-

mic preparations; antiparasitic collars for animals; antiparasitic preparations; biocides; bracelets impregnated with insect repellent; calomel [fungicide]; carbolineum [parasiticide]; cattle washes [insecticides]; cedar wood for use as an insect repellent; chemical preparations for treating diseases affecting cereal plants;
chemical preparations for treating diseases affecting
vine plants; chemical preparations for treating mildew; chemical preparations for treating phylloxera;
chemical preparations for treating wheat blight; chemical preparations for veterinary purposes; chemical
reagents for medical or veterinary purposes; curare;
deodorants, other than for human beings or for animals; disinfectants; disinfectants for hygiene purposes; disinfectant soap; dog washes [insecticides]; enzyme preparations for veterinary purposes; enzymes
for veterinary purposes; fly catching paper; fly destroying preparations; fly glue; fungicides; fungicides,
herbicides; herbicides; insecticidal animal shampoos;
insecticidal veterinary washes; insecticides; insect repellent incense; insect repellents; larvae exterminating
preparations; lice treatment preparations [pediculicides]; lotions for veterinary purposes; mothproofing
paper; mothproofing preparations; parasiticides; pediculicidal shampoos; pesticides; poisons; preparations
for destroying dry rot fungus; preparations for destroying mice; preparations for destroying noxious animals; pyrethrum powder; rat poison; reagent paper for
veterinary purposes; repellents for dogs; slug exterminating preparations; soil-sterilising preparations;
strychnine; sulfur sticks [disinfectants]; tobacco extracts [insecticides]; vermifuges; vermin destroying
preparations.
35 ‒ Administration of consumer loyalty programs;
administration of frequent flyer programs; administrative assistance in responding to calls for tenders; administrative processing of purchase orders; administrative services for the relocation of businesses; advertising; advertising agency services; advertising by
mail order; advisory services for business management; appointment reminder services [office functions]; appointment scheduling services [office functions]; arranging newspaper subscriptions for others;
arranging subscriptions to telecommunication services
for others; auctioneering; bill-posting; book-keeping;
business appraisals; business auditing; business efficiency expert services; business inquiries; business intermediary services relating to the matching of potential private investors with entrepreneurs needing funding; business investigations; business management
and organization consultancy; business management
assistance; business management consultancy; business management for freelance service providers; business management of hotels; business management of
performing artists; business management of reimbursement programs for others; business management of
sports people; business organization consultancy; business project management services for construction
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projects; business research; commercial administration of the licensing of the goods and services of others;
commercial information agency services; commercial
intermediation services; commercial lobbying services; commercial or industrial management assistance;
competitive intelligence services; compilation of information into computer databases; compilation of
statistics; compiling indexes of information for commercial or advertising purposes; computerized file
management; consultancy regarding advertising communication strategies; consultancy regarding public
relations communication strategies; corporate communications services; cost price analysis; data search in
computer files for others; demonstration of goods; development of advertising concepts; direct mail advertising; dissemination of advertising matter; distribution of samples; drawing up of statements of accounts;
economic forecasting; employment agency services;
financial auditing; gift registry services; import-export
agency services; interim business management; invoicing; layout services for advertising purposes; marketing; marketing in the framework of software publishing; marketing research; market intelligence services; market studies; media relations services; modelling for advertising or sales promotion; negotiation
and conclusion of commercial transactions for third
parties; negotiation of business contracts for others;
news clipping services; office machines and equipment rental; online advertising on a computer network; online retail services for downloadable and prerecorded music and movies; online retail services for
downloadable digital music; online retail services for
downloadable ring tones; opinion polling; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of fashion shows for promotional
purposes; organization of trade fairs; outsourced administrative management for companies; outsourcing
services [business assistance]; pay per click advertising; payroll preparation; personnel management
consultancy; personnel recruitment; photocopying services; presentation of goods on communication media, for retail purposes; price comparison services;
procurement services for others [purchasing goods
and services for other businesses]; production of advertising films; production of teleshopping programmes; professional business consultancy; promotion
of goods and services through sponsorship of sports
events; providing business information; providing business information via a web site; providing commercial and business contact information; providing commercial information and advice for consumers in the
choice of products and services; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and
services; psychological testing for the selection of
personnel; publication of publicity texts; publicity material rental; public relations; radio advertising; registration of written communications and data; rental of
advertising space; rental of advertising time on communication media; rental of billboards [advertising
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boards]; rental of office equipment in co-working facilities; rental of photocopying machines; rental of
sales stands; rental of vending machines; retail services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; retail services for
works of art provided by art galleries; retail services
relating to bakery products; sales promotion for others; scriptwriting for advertising purposes; search
engine optimization for sales promotion; secretarial
services; shop window dressing; shorthand; sponsorship search; systemization of information into computer databases; targeted marketing; tax filing services;
tax preparation; telemarketing services; telephone
answering for unavailable subscribers; television advertising; transcription of communications [office
functions]; typing; updating and maintenance of data
in computer databases; updating and maintenance of
information in registries; updating of advertising material; web indexing for commercial or advertising
purposes; web site traffic optimization; wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; word processing; writing of publicity texts; writing of résumés for others.
___________________________________________
(260) AM 2021 109621 A
(800) 1548127
(151) 2020 04 07
(891) 2020 04 07
(731) PROMETEON TYRE GROUP S.R.L.
Viale Sarca, 222, I-20126 Milano (MI), Italy
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
12 ‒ Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water; treads for vehicles tire; rubber materials for
tyre repair; pneumatic tires; pneumatic, semi-pneumatic and/or solid tyres; vehicle wheels; wheel trims;
inner tubes for pneumatic tyres; tire mousse inserts;
adhesive rubber patches for repairing inner tubes;
anti-skid chains; automobile bodies; automobile chains; automobile chassis; balance weights for vehicle
wheels; brake linings for vehicles; electric vehicles;
freewheels for land vehicles; non-skid devices for vehicle tyres; repair outfits for inner tubes; shock absorbers for automobiles; shock absorbing springs for
vehicles; tires for vehicle wheels; treads for retreading
tires; tubeless tyres for bicycles; valves for vehicle tyres; rims for vehicle wheels.
___________________________________________
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(260) AM 2021 109634 A
(800) 1548373
(151) 2020 02 14
(891) 2020 02 14
(731) Montblanc-Simplo GmbH
Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 01.01.02; 01.01.10; 05.05.20; 06.01.04;
26.01.03; 26.01.16; 26.01.24
(511)
3 ‒ Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics; cosmetic preparations for face and body and for beauty
care.
9 ‒ Optical apparatus and instruments; eyeglasses,
sunglasses; eyeglass frames and cases; magnifying
glasses; computer and tablets carrying cases and bags;
holders and cases for telephones, portable telephones
and smartphones; accessories for portable telephones,
smartphones and tablets; data recording and storage
media device and instruments; graduated rulers.
14 ‒ Jewellery; cuff links; tie clips; rings, bracelets,
earrings, necklaces, brooches; key rings of precious
metal; watches, chronometers, clocks, watch movements, watch straps, watch bracelets, boxes of precious metal for watches and jewelry; key holders.
16 ‒ Paper, cardboard and goods made in these materials not included in other classes; printed matter; stationery; articles of paper or cardboard, namely, boxes,
bags, envelopes and pouches for packaging; wrapping
paper; writing instruments; replacement parts for writing instruments, namely, nibs, pencil caps, and pen
clips; pouches for writing instruments; cases for writing instruments; inks and ink refills for writing instruments; writing book; calendars, note books; writing
paper, envelopes; business cards; paperweights; diaries, cover for diaries, replacement papers for diaries;
inkwells; check-book holders, passport holders; document holders; albums; bookends; money clips; letter
trays, writing instrument holders, paper pad refills;
desk sets, desk stands for writing instruments and office implements, pen and pencil holders.
18 ‒ Leather and imitation leather, goods made in these materials and not included in other classes, namely
handbags, travelling bags, bags for sports, wheeled
bags, wallets, purses, credit card holders, briefcases,
attaché-cases, trays made of leather, travelling trunks,
vanity cases (not fitted), handbags, boxes of leather or

leather board, trunks and suitcases, bags for packaging; document cases.
___________________________________________
(260) AM 2021 109635 A
(800) 1548393
(151) 2020 07 29
(891) 2020 07 29
(731) HUAIAN BRAVERY IMPORT & EXPORT
TRADE CO., LTD
Room 1714, Huayi Xinghe Business Building,
Xiangyu Avenue, Huai’an District, Huai’an
City, 223219 Jiangsu Province, China
(540)

(591) Black, white
(511)
12 ‒ Bicycle; bicycle crank; bicycle seat; bicycle frame; bicycle handlebars; bicycle wheel; bicycle basket;
bicycle foot pedal; bicycle seat cover; folding trolley.
___________________________________________
(260) AM 2021 109636 A
(800) 1548405
(151) 2020 07 21
(891) 2020 07 21
(731) Yagupov Artyom Artyomovich
Volgogradskiy prospect, dom 74, korpus 3,
kv. 41, RU-109462 Moscow, Russian
Federation
(540)

OEANHUT JILISI
PIBAMY
(591) Black, white
(511)
3 ‒ Abrasives; amber [perfume]; descaling preparations for household purposes; antistatic preparations for
household purposes; aromatics [essential oils]; air
fragrancing preparations; cake flavorings [essential
oils]; flavorings for beverages [essential oils]; food
flavorings [essential oils]; breath freshening sprays;
canned pressurized air for cleaning and dusting purposes; balms, other than for medical purposes; lip glosses; polishing stones; abrasive paper; emery paper;
polishing paper; petroleum jelly for cosmetic purposes; shoe polish; cobblers' wax; cotton wool for
cosmetic purposes; sachets for perfuming linen; drying agents for dishwashing machines; adhesives for
cosmetic purposes; scented water; javelle water; lavender water; toilet water; wax for parquet floors;
floor wax; non-slipping wax for floors; depilatory
wax; mustache wax; tailors' wax; creams for leather;
polish for furniture and flooring; shoemakers' wax;
polishing wax; massage gels, other than for medical
purposes; heliotropine; dental bleaching gels; gerani-
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ol; make-up; deodorants for pets; deodorants for human beings or for animals; depilatory preparations; air
fragrance reed diffusers; scented wood; perfumes;
non-slipping liquids for floors; windshield cleaning
liquids; greases for cosmetic purposes; volcanic ash
for cleaning; perfumery; decorative transfers for cosmetic purposes; ionone [perfumery]; shaving stones
[astringents]; smoothing stones; eyebrow pencils; cosmetic pencils; silicon carbide [abrasive]; carbides of
metal [abrasives]; alum stones [astringents]; tripoli
stone for polishing; adhesives for affixing false eyelashes; adhesives for affixing false hair; hair conditioners; quillaia bark for washing; corundum [abrasive];
beard dyes; colorants for toilet purposes; cosmetic
dyes; laundry starch; laundry glaze; shoe cream; polishing creams; cosmetic creams; skin whitening creams; polishing rouge; incense; hair spray; nail polish;
hair lotions; lotions for cosmetic purposes; after-shave
lotions; beauty masks; oils for perfumes and scents;
oils for cosmetic purposes; oils for toilet purposes; essential oils; essential oils of cedarwood; essential oils
of lemon; essential oils of citron; oils for cleaning
purposes; bergamot oil; gaultheria oil; jasmine oil; lavender oil; almond oil; rose oil; oil of turpentine for
degreasing; whiting; cleaning chalk; almond milk for
cosmetic purposes; cleansing milk for toilet purposes;
musk [perfumery]; soap; deodorant soap; shaving soap; soap for brightening textile; cakes of toilet soap;
antiperspirant soap; soap for foot perspiration; almond
soap; mint for perfumery; cosmetic kits; emery; nail
art stickers; false nails; eau de cologne; bases for
flower perfumes; joss sticks; pastes for razor strops;
dentifrices; pumice stone; lipstick cases; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; breath freshening strips;
teeth whitening strips; abrasive cloth; glass cloth [abrasive cloth]; lipsticks; pomades for cosmetic purposes; shaving preparations; cosmetic preparations for
baths; bath preparations, not for medical purposes; hair straightening preparations; hair waving preparations; laundry soaking preparations; grinding preparations; smoothing preparations [starching]; color-removing preparations; leather bleaching preparations;
polishing preparations; denture polishes; mouthwashes, not for medical purposes; cosmetic preparations
for slimming purposes; starch glaze for laundry purposes; eye-washes, not for medical purposes; fabric
softeners for laundry use; laundry bleach; dry-cleaning preparations; paint stripping preparations; lacquer-removing preparations; make-up removing preparations; floor wax removers [scouring preparations];
varnish-removing preparations; rust removing preparations; nail care preparations; cleaning preparations;
preparations for cleaning dentures; wallpaper cleaning
preparations; preparations for unblocking drain pipes;
chemical cleaning preparations for household purposes; collagen preparations for cosmetic purposes; bleaching preparations [decolorants] for household purposes; laundry preparations; aloe vera preparations for
cosmetic purposes; sunscreen preparations; color-

84

brightening chemicals for household purposes [laundry]; breath freshening preparations for personal hygiene; shining preparations [polish]; make-up powder;
diamantine [abrasive]; stain removers; nail varnish removers; vaginal washes for personal sanitary or deodorant purposes; scouring solutions; false eyelashes;
tissues impregnated with cosmetic lotions; tissues
impregnated with make-up removing preparations;
safrol; massage candles for cosmetic purposes; laundry blueing; turpentine for degreasing; potpourris [fragrances]; bleaching soda; washing soda, for cleaning;
bath salts, not for medical purposes; bleaching salts;
fumigation preparations [perfumes]; preservatives for
leather [polishes]; ammonia [volatile alkali] [detergent]; astringents for cosmetic purposes; eyebrow cosmetics; make-up preparations; sun-tanning preparations [cosmetics]; hair dyes; neutralizers for permanent
waving; preparations to make shiny the leaves of
plants; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic
preparations for skin care; cosmetics; cosmetics for
children; cosmetics for animals; mascara; cleansers
for intimate personal hygiene purposes, non medicated; douching preparations for personal sanitary or
deodorant purposes [toiletries]; detergents, other than
for use in manufacturing operations and for medical
purposes; degreasers, other than for use in manufacturing processes; bleaching preparations [decolorants]
for cosmetic purposes; toiletry preparations; antiperspirants [toiletries]; phytocosmetic preparations; talcum powder, for toilet use; cotton sticks for cosmetic
purposes; terpenes [essential oils]; emery cloth; cloths
impregnated with a detergent for cleaning; henna [cosmetic dye]; shampoos; shampoos for animals [nonmedicated grooming preparations]; shampoos for pets
[non-medicated grooming preparations]; dry shampoos; sandpaper; soda lye; herbal extracts for cosmetic
purposes; extracts of flowers [perfumes]; ethereal essences; badian essence; mint essence [essential oil].
___________________________________________
(260) AM 2021 109687 A
(800) 1549165
(151) 2020 05 13
(891) 2020 05 13
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basel,
Switzerland
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
31 ‒ Fresh tomatoes; tomato seeds; tomato plants.
___________________________________________
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(260) AM 2021 109689 A
(800) 1549212
(151) 2020 04 28
(891) 2020 04 28
(731) Tecomaria Investments Limited
1, Lampousas Street, CY-1095 Nicosia, Cyprus
(540)

BioClot A
(591) Black, white
(511)
5 ‒ Pharmaceutical and veterinary preparations; medicines for humans, bacterial and bacteriological preparations for medical or veterinary purposes; cultures of
microorganisms for medical or veterinary purposes;
preparations of microorganisms for medical or veterinary purposes; dietetic substances adapted for medical
purposes; baby food; dietary supplements for humans
or animals; germicides; biological preparations for
medical purposes; immunomodulators and immunostimulants for medical purposes; antiseptics; antiviral
drugs for medical purposes; pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of infectious
diseases; enzymes for medical purposes; enzyme preparations for medical purposes; anti-inflammatory
preparations for medical purposes.
___________________________________________
(260) AM 2021 109690 A
(800) 1549215
(151) 2020 04 28
(891) 2020 04 28
(731) Tecomaria Investments Limited
1, Lampousas Street, CY-1095 Nicosia, Cyprus
(540)

albuven
(591) Black, white
(511)
5 ‒ Albumin dietary supplements; bacterial preparations for medical and veterinary use; bacteriological
preparations for medical and veterinary use; albuminous preparations for medical purposes; biological
preparations for medical purposes; vaginal washes for
medical purposes; vaccines; diagnostic preparations
for medical purposes; immunostimulants; depuratives;
medicines for human purposes; drugs for medical purposes; pharmaceutical preparations; ferments for
pharmaceutical purposes; chemico-pharmaceutical
preparations; chemical preparations for medical purposes.
___________________________________________
(260) AM 2021 109718 A
(800) 1549900
(151) 2020 05 28
(891) 2020 05 28
(731) INVESTISSEMENT QUÉBEC
600, rue de la Gauchetière Ouest; bureau 1500;
Montréal QC H3B 4L8, Canada

(540)

(591) Black, white
(531) 26.07.25; 26.11.01; 26.11.08; 26.11.12;
27.05.01
(511)
35 ‒ Advice and information concerning commercial
business management; advice relating to the organisation and management of business; advisory and consultancy services in the field of export, export services, export promotion information and services; advisory services relating to business management; advisory services relating to business management and
business operations; assistance, advisory services and
consultancy with regard to business organization; business acquisition and merger consultation; business
acquisitions consultation; business acquisitions consulting; business administration consultancy; business
appraisals and evaluations in business matters; business efficiency expert services; business management
consultancy as well as development of processes for
the analysis and the implementation of strategy plans
and management projects; business management consultation; business management of reimbursement
programs for others; business merger consultation;
business organization advice for others; business organization and operation consultancy; business organization consultancy services; business process re-engineering; business risk assessment services; business
risk management services; business strategic planning; business strategic planning services; business
strategy development services; business succession
planning; collection of market research information;
commercial assistance in business management; commercial business management services; computerised
market research services; conducting marketing studies; conducting of business feasibility studies; consultancy and advisory services in the field of business
strategy; consultation in the field of business acquisitions; cost analysis; cost price analysis; economic forecasting and analysis; foreign trade information and
consultation; market analysis and studies; market assessment services; market study and analysis of market studies; planning concerning business management, namely, searching for partners for amalgamations and business take-overs as well as for business establishments; preparing business reports; providing
advice and information relating to commercial business management; providing advice in the field of
business efficiency; providing business management
start-up support for other businesses; providing information in the area of global sustainable business solutions; providing market intelligence services; providing operational business assistance to enterprises;
provision of information relating to market studies;
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services for provision of foreign trade information;
statistical analysis and reporting services for business
purposes; statistical evaluation of data from market
studies; strategic business analysis; strategic business
planning.
36 ‒ Accounts receivable financing; advisory services
in the field of credit and debit control, investment,
grants and financing of loans; capital investment consulting services; capital investment services; consultancy concerning financing of energy projects; consultancy relating to capital investment; consultancy services in relation to the financing of civil works and
infrastructure projects; credit and loan services; credit
consultation; credit counseling services; credit counselling; credit inquiry and consultancy; debt management services; equity capital investment; equity investment in international companies; evaluation of the
credit worthiness of companies and private individuals; financial advisory services relating to joint ventures; financial analysis and preparation of reports relating thereto; financial analysis and research services;
financial appraisals; financial customs brokerage services; financial guarantee and surety services; financial investment analysis and stock research; financial
investment in the field of securities; financial management of reimbursement payments for others; financial planning and investment advisory services; financial restructuring services; financial risk assessment
services; financial services, namely, debt settlement;
financial valuations; financially-guaranteed financing;
financing of industrial activities; financing of loans;
financing of purchases; fiscal valuations and assessments; funds investment; investment of funds; investment risk assessment services; management of a capital investment fund; management of portfolios comprising securities; management of portfolios of transferable securities; mortgage refinancing; mutual funds
and capital investment; private equity fund investment
services; project financing; providing stock market
information; providing stock securities market information; provision of stock market information; securities lending; stock exchange information; stock exchange information services; venture capital financing; venture capital fund management.
42 ‒ Consumer product safety testing services; creation of control programs for automated measurement,
assembly, adjustment, and related visualisation; design and testing of new products for others; developing programs for simulating experiments or series of
experiments in a virtual optical laboratory; development and test of chemical production methods; greenhouse gas emission measuring and analysis; hydrological research; materials testing and evaluation; pollution prevention research; providing scientific information in the fields of climate change and global warming; provision of scientific information, advice and
consultancy in relation to carbon offsetting; rental of
laboratory instruments; research in the field of enviro-
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nmental protection; technical consultancy in the field
of environmental science; technological consulting
services in the field of alternative energy generation;
water quality control services.
___________________________________________
(260) AM 2021 109725 A
(800) 1439615
(151) 2018 09 07
(891) 2020 07 29
(731) China National Technical Import & Export
Corporation
Jiuling Plaza No. 21, Xisanhuan Beilu, Beijing,
China
(540)

(591) Blue
(531) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.01; 29.01.04
(511)
35 ‒ Distribution of samples; demonstration of goods;
business management assistance; business inquiries;
commercial information agency services; cost price
analysis; compilation of statistics; business management and organization consultancy; business management consultancy; commercial or industrial management assistance; business efficiency expert services;
market studies; business appraisals; business investigations; business organization consultancy; business
research; public relations; consultancy and advisory
services relating to business management; professional business consultancy; economic forecasting; business information; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; price comparison services; import-export agency services; personnel recruitment; book-keeping; accounting; drawing up of
statements of accounts; business auditing; payroll preparation.
___________________________________________
(260) AM 2021 109726 A
(800) 1514703
(151) 2019 11 07
(891) 2020 08 05
(731) Trynkova Ivanka Methodieva
3rd Setunsky pr-d, d. 6, kv. 52, RU-119136
Moscow, Russian Federation
(540)

(591) White, gray
(531) 27.05.01
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(511)
3 ‒ Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; non-medicated dentifrices; breath freshening
sprays; balms, other than for medical purposes; lip
glosses; petroleum jelly for cosmetic purposes; cotton
wool for cosmetic purposes; adhesives for cosmetic
purposes; scented water; Javelle water; lavender water; toilet water; depilatory wax; mustache wax; creams for leather; massage gels, other than for medical
purposes; heliotropine; dental bleaching gels; geraniol; make-up; deodorants for human beings; depilatory
preparations; scented wood; perfumes; greases for cosmetic purposes; decorative transfers for cosmetic
purposes; ionone [perfumery]; eyebrow pencils; cosmetic pencils; adhesives for affixing false eyelashes;
adhesives for affixing false hair; beard dyes; cosmetic
dyes; cosmetic creams; skin whitening creams; hair
spray; nail polish; lotions for cosmetic purposes; after-shave lotions; beauty masks; oils for perfumes and
scents; oils for cleaning purposes; oils for cosmetic
purposes; oils for toilet purposes; essential oils of cedarwood; essential oils of lemon; essential oils of citron; bergamot oil; gaultheria oil; jasmine oil; lavender
oil; almond oil; rose oil; oil of turpentine for degreasing; almond milk for cosmetic purposes; cleansing
milk for toilet purposes; musk [perfumery]; deodorant
soap; shaving soap; soap for brightening textile; cakes
of toilet soap; antiperspirant soap; soap for foot perspiration; almond soap; mint for perfumery; cosmetic
kits; nail art stickers; false nails; eau de Cologne; bases for flower perfumes; cotton sticks for cosmetic
purposes; joss sticks; pumice stone; lipstick cases;
hydrogen peroxide for cosmetic purposes; breath freshening strips; lipsticks; pomades for cosmetic purposes; shaving preparations; cosmetic preparations for
baths; bath preparations, not for medical purposes;
toiletry preparations; hair waving preparations; douching preparations for personal sanitary or deodorant
purposes [toiletries]; color-removing preparations; leather bleaching preparations; mouthwashes, not for
medical purposes; cosmetic preparations for slimming
purposes; make-up removing preparations; nail care
preparations; preparations for cleaning dentures; aloe
vera preparations for cosmetic purposes; sunscreen
preparations; make-up powder; false eyelashes; tissues impregnated with cosmetic lotions; potpourris
[fragrances]; bath salts, not for medical purposes; bleaching salts; fumigation preparations [perfumes]; astringents for cosmetic purposes; eyebrow cosmetics;
make-up preparations; sun-tanning preparations [cosmetics]; hair dyes; neutralizers for permanent waving;
cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic preparations for skin care; cosmetics; mascara; bleaching
preparations [decolorants] for cosmetic purposes; antiperspirants [toiletries]; talcum powder, for toilet use;
terpenes [essential oils]; henna [cosmetic dye]; shampoos; dry shampoos; extracts of flowers [perfumes];
ethereal essences; badian essence; mint essence [essential oil].

35 ‒ Commercial information and advice for consumers [consumer information of soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, non-medicated
dentifrices]; presentation of soap perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions, non-medicated dentifrices, on communication media, for retail purposes; sales promotion of soap perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, non-medicated dentifrices, for others; procurement services for others [purchasing of
soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, non-medicated dentifrices, for other businesses].
41 ‒ Teaching; academies [education]; education information; providing online electronic publications,
not downloadable; correspondence courses; practical
training [demonstration]; arranging and conducting of
workshops [training]; arranging and conducting of seminars; organization of competitions [education or entertainment]; vocational guidance [education or training advice]; vocational retraining; educational examination; coaching [training]; educational services
provided by schools.
44 ‒ Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services; depilatory
waxing; hair implantation; manicuring; chiropractic;
massage; hairdressing; beauty salon services; health
counselling; tattooing; visagists' services; sauna services; solarium services.
___________________________________________
(260) AM 2021 109727 A
(800) 1538276
(151) 2019 12 27
(891) 2020 07 24
(731) BÜLENT BÖREKCİLİK İMALAT
PAZARLAMA, SANAYİ VE DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Mahmutbey Mah. 2661.Sok. No:11/1/Z1,
Bağcılar, İstanbul, Turkey
(540)

(591) Black, white and orange
(531) 08.01.06; 08.01.15; 08.01.16; 08.07.25;
09.07.19; 26.01.03; 26.01.16; 26.01.18;
26.04.08; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.22; 27.05.24;
29.01.15
(511)
30 ‒ Coffee, cocoa, coffee or cocoa based beverages,
chocolate based beverages; pasta, stuffed dumplings,
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noodles; molasses for food; 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; salt; pastries and bakery products based on
flour; desserts based on flour and chocolate, bread, simit, poğaça, pita, sandwiches, katmer, pies, cakes,
baklava, kadayıf desserts based on dough coated with
syrup, puddings, custard, kazandibi, rice pudding, keşkül; condiments for foodstuff, vanilla, spices, sauce,
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.
43 ‒ Temporary accommodation, reservation of temporary accommodation, rental of rooms for wedding
ceremonies, providing rooms for conferences and various meetings; services for providing food and drink;
day nurseries; boarding for animals.
___________________________________________
(260) AM 2021 109782 A
(800) 1550258
(151) 2020 05 29
(891) 2020 05 29
(731) Euro Games Technology Ltd.
4, "Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-Triugulnika",
BG-1151 Sofia, Bulgaria
(540)

(591) Green, gold, black, yellow and white
(531) 25.03.01; 27.05.02; 27.07.01; 28.03; 29.01.15
(511)
9 ‒ Software; computer gaming software; computer
software packages; computer operating system software; computer software, recorded; software drivers;
virtual reality software; games software; entertainment software for computer games; computer programs for network management; operating computer
software for main frame computers; monitors (computer hardware); computer hardware; apparatus for recording images; monitors (computer programs); computer game programs; computer programs for recorded games; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; communications
servers [computer hardware]; electronic components
for gambling machines; computer application software featuring games and gaming; computer software
for the administration of on-line games and gaming;
computer hardware for games and gaming; electronic
components and computer software for gambling,
gambling machines, gambling games on the Internet
and via telecommunication network.
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28 ‒ Gaming machines for gambling; chips for gambling; mah-jong; arcade games; gambling machines
operating with coins, notes and cards; games; electronic games; parlor games; gaming chips; gaming tables; slot machines [gaming machines]; LCD game machines; slot machines and gaming devices; coin-operated amusement machines; roulette chips; poker
chips; chips and dice [gaming equipment]; equipment
for casinos; roulette tables; gaming roulette wheels;
casino games; gambling machines and amusement
machines, automatic and coin-operated and gambling
machines; coin-operated amusement machines and/or
electronic coin-operated amusement machines with or
without the possibility of gain; boxes for coin-operated machines, slot machines and gaming machines;
electronic or electrotechnical amusement machines
and apparatus, gaming machines, coin-operated entertainment machines; housings for coin-operated machines, gaming equipment, gaming machines, machines
for gambling; electropneumatic and electrical gambling machines (slot machines).
41 ‒ Gambling; services related to gambling; gaming
services for entertainment purposes; casino, gaming
and gambling services; training in the development of
software systems; provision of equipment for gambling halls; providing casino equipment [gambling];
gaming machine entertainment services; providing
casino facilities [gambling]; gaming hall services;
amusement arcade services; games equipment rental;
rental of gaming machines; providing amusement arcade services; rental of gaming machines with images
of fruits; editing or recording of sounds and images;
sound recording and video entertainment services;
hire of sound reproducing apparatus; provision of gaming equipment for casinos; providing of casino facilities; online gambling services; casino, gaming and
gambling services; provision of gaming facilities, gaming hall facilities, Internet casinos, online gaming
services.
___________________________________________
(260) AM 2021 109785 A
(800) 1550309
(151) 2020 06 25
(891) 2020 06 25
(731) "Progress Agro" LLC
ul. E. Bershanskoy, 72/A/office 25, RU-350911
Krasnodar, Russian Federation
(540)
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(591) Black, white
(531) 01.03.01; 01.15.11; 28.05
(526) The Cyrillic characters indicated in the mark
which transliterate into Latin characters
as "naturalnie produkti"
(511)
16 ‒ Wrapping paper; absorbent sheets of paper or
plastic for foodstuff packaging; humidity control
sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; viscose sheets for wrapping; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; plastic bubble packs for wrapping
or packaging; packing [cushioning, stuffing] materials
of paper or cardboard; packaging material made of
starches; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; plastic film for wrapping; bottle
wrappers of paper or cardboard.
18 ‒ Bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging.
29 ‒ Ajvar [preserved peppers]; aloe vera prepared for
human consumption; alginates for culinary purposes;
anchovy, not live; peanuts, prepared; artichokes, preserved; albumen for culinary purposes; white of eggs;
beans, preserved; soya beans, preserved, for food;
ham; fatty substances for the manufacture of edible
fats; laver, preserved; edible birds' nests; peas, preserved; mushrooms, preserved; guacamole; game, not
live; gelatine; meat jellies; fruit jellies; yolk of eggs;
coconut fat; bone oil for food; lard; suet for food;
edible fats; fruit-based snack food; milk substitutes;
tofu patties; soya patties; charcuterie; cottage cheese
fritters; raisins; caviar; eggplant paste; vegetable marrow paste; fish roe, processed; yogurt; galbi [grilled
meat dish]; sauerkraut; kephir; kimchi; isinglass for
food; clams, not live; potato-based dumplings; klipfish [salted and dried cod]; milk shakes; black pudding; onion rings; arrangements of processed fruit;
compotes; meat, tinned; vegetables, tinned; fish, tinned; fruits, tinned; corn dogs; gherkins; shrimps, not
live; prawns, not live; buttercream; silkworm chrysalis for human consumption; sweet corn, processed;
kumys; spiny lobsters, not live; lecithin for culinary
purposes; salmon, not live; onions, preserved; margarine; marmalade; oils for food; peanut butter; cocoa
butter for food; coconut oil for food; coconut butter;
corn oil for food; sesame oil for food; linseed oil for
food; extra virgin olive oil for food; olive oil for food;
palm oil for food; palm kernel oil for food; sunflower
oil for food; colza oil for food; butter; soya bean oil
for food; shellfish, not live; almonds, ground; animal
marrow for food; mussels, not live; milk; peanut milk;
peanut milk for culinary purposes; coconut milk; coconut milk for culinary purposes; almond milk; almond milk for culinary purposes; oat milk; rice milk;
rice milk for culinary purposes; albumin milk; condensed milk; soya milk; powdered milk; fish meal for
human consumption; vegetable mousses; fish mousses; fruit pulp; meat; meat, preserved; freeze-dried

meat; milk beverages, milk predominating; peanut
milk-based beverages; coconut milk-based beverages;
almond milk-based beverages; edible insects, not live;
sausage casings, natural or artificial; vegetables, preserved; freeze-dried vegetables; vegetables, dried; vegetables, cooked; potato fritters; olives, preserved;
lobsters, not live; coconut, desiccated; nuts, prepared;
tomato purée; pressed fruit paste; liver pâté; pectin for
culinary purposes; liver; pickles; jams; powdered
eggs; milk products; fish-based foodstuffs; curd; poultry, not live; bulgogi; pollen prepared as foodstuff;
cranberry compote; tomato puree; apple purée; crayfish, not live; crustaceans, not live; fish, preserved;
fish, not live; salted fish; ryazhenka; vegetable salads;
fruit salads; bacon; sardines, not live; pork; herrings,
not live; seeds, prepared; sunflower seeds, prepared;
cream [dairy products]; whipped cream; fat-containing mixtures for bread slices; smetana; tomato juice
for cooking; vegetable juices for cooking; salted meats; sausages; sausages in batter; hot dog sausages; tripe; whey; cheese; tahini; tofu; sea-cucumbers, not
live; truffles, preserved; tuna, not live; oysters, not live; milk ferments for culinary purposes; rennet; fish
fillets; dates; crystallized fruits; frozen fruits; fruit,
preserved; fruit preserved in alcohol; fruit, stewed;
potato flakes; hummus; fruit peel; non-alcoholic eggnog; seaweed extracts for food; meat extracts; berries, preserved; eggs; snail eggs for consumption; yakitori.
30 ‒ Star aniseed; cereal bars; high-protein cereal
bars; pancakes; noodle-based prepared meals; freezedried dishes with the main ingredient being pasta;
freeze-dried dishes with the main ingredient being rice; buns; bulgur; bread rolls; burritos; vareniki; waffles; vermicelli; natural sweeteners; seaweed [condiment]; malt biscuits; cloves [spice]; cake frosting
[icing]; glucose for culinary purposes; mustard; croûtons; buckwheat, processed; rice-based snack food;
cereal-based snack food; dressings for salad; marshmallow; fruit jellies [confectionery]; candy decorations for cakes; confectionery for decorating Christmas
trees; cakes; pastries; peanut confectionery; almond
confectionery; pasta; ground ginger; capers; caramels
[sweets]; curry [spice]; ketchup [sauce]; prepared rice
rolled in seaweed; kimchijeon [fermented vegetable
pancakes]; quinoa, processed; quiches; flour-based
dumplings; sweets; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; mints for breath freshening; cinnamon
[spice]; crackers; custard; hominy grits; semolina; oatmeal; crushed barley; groats for human food; corn,
milled; corn, roasted; meat pies; turmeric; couscous;
noodles; soba noodles; udon noodles; candies; rice
cakes; potato-based flatbreads; mayonnaise; macarons; macaroni; maltose; hominy; piccalilli; marinades; marzipan; miso; bean meal; buckwheat flour; tapioca flour; potato flour; corn flour; nut flours; flour;
wheat flour; soya flour; barley meal; dessert mousses
[confectionery]; chocolate mousses; muesli; mint for
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confectionery; crushed oats; husked oats; nutmegs;
stick liquorice [confectionery]; soy bean paste [seasoning]; pastila [confectionery]; pastilles [confectionery]; molasses for food; pâtés en croûte; pelmeni; pepper; allspice; peppers [seasonings]; pesto; cookies;
petit-beurre biscuits; bibimbap [rice mixed with vegetables and beef]; pies; pizzas; meat gravies; fondants
[confectionery]; popcorn; mustard meal; pralines; condiments; cereal preparations; oat-based food; gingerbread; spices; petits fours; rice pudding; puddings;
cake powder; fruit coulis [sauces]; ravioli; ramen;
chewing gum; chewing gum for breath freshening;
relish [condiment]; rice; instant rice; wheat germ for
human consumption; spring rolls; sago; sugar; palm
sugar; sesame seeds [seasonings]; linseed for culinary
purposes [seasoning]; processed seeds for use as a
seasoning; aniseed; agave syrup [natural sweetener];
golden syrup; confectionery; cranberry sauce [condiment]; soya sauce; tomato sauce; apple sauce [condiment]; sauces [condiments]; pasta sauce; spaghetti;
seasonings; rusks; breadcrumbs; sushi; senbei [rice
crackers]; sandwiches; tabbouleh; tacos; tarts; dough;
pastry dough; almond paste; rice pulp for culinary
purposes; cake dough; tortillas; garden herbs, preserved [seasonings]; chocolate decorations for cakes;
vinegar; beer vinegar; halvah; bread; unleavened bread; chips [cereal products]; corn flakes; oat flakes; hot
dog sandwiches; jiaozi; chutneys [condiments]; minced garlic [condiment]; cheeseburgers [sandwiches];
chow-chow [condiment]; saffron [seasoning]; chocolate; husked barley; leaven.
31 ‒ Algarovilla for animal consumption; draff; algae
for human or animal consumption; dog biscuits; yeast
for animal consumption; edible chews for animals;
peanut cake for animals; oil cake; maize cake for cattle; rape cake for cattle; grains for animal consumption; lime for animal forage; animal foodstuffs; pet
food; stall food for animals; bird food; strengthening
animal forage; roots for animal consumption; groats
for poultry; bran mash for animal consumption; peanut meal for animals; linseed meal for animal consumption; meal for animals; flax meal [fodder]; rice
meal for forage; fish meal for animal consumption;
beverages for pets; distillery waste for animal consumption; cuttle bone for birds; mash for fattening livestock; animal fattening preparations; preparations for
egg laying poultry; fishing bait, live; by-products of
the processing of cereals, for animal consumption;
wheat germ for animal consumption; linseed for animal consumption; hay; straw [forage]; salt for cattle;
fodder.
32 ‒ Aperitifs, non-alcoholic; lithia water; seltzer water; soda water; waters [beverages]; aerated water;
mineral water [beverages]; table waters; kvass; cocktails, non-alcoholic; lemonades; non-alcoholic beverages; isotonic beverages; non-alcoholic honey-based
beverages; rice-based beverages, other than milk substitutes; soya-based beverages, other than milk substi-
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tutes; aloe vera drinks, non-alcoholic; whey beverages; protein-enriched sports beverages; soft drinks;
non-alcoholic beverages flavored with coffee; non-alcoholic beverages flavored with tea; non-alcoholic
fruit juice beverages; energy drinks; fruit nectars, nonalcoholic; orgeat; powders for effervescing beverages;
sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; syrups for lemonade; syrups for beverages; smoothies; tomato juice [beverage]; cider, non-alcoholic; vegetable juices
[beverages]; fruit juices; preparations for making aerated water; preparations for making beverages; pastilles for effervescing beverages; sherbets [beverages];
non-alcoholic fruit extracts; essences for making beverages.
35 ‒ Demonstration of goods; promoting the goods of
others; the bringing together, for the benefit of others,
of a variety of goods, excluding the transport thereof,
enabling customers to conveniently view and purchase those goods; retail and wholesale services.
39 ‒ Delivery of goods; delivery of goods by mail order; packaging of goods; wrapping of goods; gift wrapping; storage of goods; storage.
40 ‒ Fruit crushing; slaughtering of animals.
42 ‒ Industrial design; graphic arts design; research
and development of new products for others; packaging design.
43 ‒ Snack-bar services; café services; cafeteria services; restaurant services; self-service restaurant services; food sculpting; canteen services; bar services;
providing campground facilities; food and drink catering; washoku restaurant services; udon and soba restaurant services.
___________________________________________
(260) AM 2021 109806 A
(800) 1551085
(151) 2020 05 07
(891) 2020 05 07
(731) UAB Silvergate LT
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., J. Basanaviciaus
g.15, LT-03108 Vilnius, Lithuania
(540)

(591) Green, light green, black
(531) 26.03.04; 27.05.09
(511)
9 ‒ Apparatus for processing electronic payments; terminals for electronically processing credit card payments; software for processing electronic payments to
and from others; hardware for processing electronic
payments to and from others; apparatus for electronic
payment processing; electronic payment terminal;
electronic payment terminals; electronic and magnetic
id cards for use in connection with payment for ser-
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vices; transponders equipped with in-vehicle electronic payment; computer software for facilitating payment transactions by electronic means; computer hardware for facilitating payment transactions by electronic means; payment software; e-payment software;
online payment software; e-commerce and e-payment
software; magnetic payment cards; encoded prepaid
payment cards; payment cards being magnetically
encoded; banking software; computer terminals for
banking purposes; banking cards [encoded or magnetic].
20 ‒ Banking counters.
36 ‒ Processing of electronic payments; electronic
processing of payments; processing of payments for
banks; processing of electronic check payments; processing of credit card payments; processing of debit
card payments; processing of payments for building
societies; processing payments made by charge cards;
processing of payments in relation to credit cards;
collection of payments for goods and services; payment processing; payment processing services; tax
payment processing services; credit card payment processing; processing of payment transactions via the
Internet; processing electronic payments made through prepaid cards; processing of payments in relation
to charge cards; electronic processing of payments via
a global computer network; processing payments for
the purchase of goods and services via an electronic
communications network; electronic payment services; electronic commerce payment services; electronic
wallet services (payment services); issuing electronic
payment cards in connection with bonus and reward
schemes; bank card, credit card, debit card and electronic payment card services; providing multiple payment options by means of customer-operated electronic terminals available on-site in retail stores; issuing of payment gift cards; electronic banking; electronic banking services; electronic banking via a global computer network [Internet banking]; banking services in relation to the electronic transfer of funds;
mortgage banking; mortgage banking insurance; mortgage banking and mortgage brokerage; mortgage
banking and brokerage; mortgage banking and mortgage broking; banking; investment banking; banking
insurance; private banking; banking (home -); home
banking; merchant banking; international banking; Internet banking; banking services; financial banking;
online banking; investment banking services; on-line
banking; automated banking services; personal banking services; providing banking information; merchant banking services; ATM banking services; telephone banking and insurance services; research services relating to banking; banking services for deposittaking; information services relating to banking; card
accessed banking services; property investment banking services; online business banking services; banking and financial services; banking and financing
services; providing of banking services; consultations

relating to banking; telephone banking services; financial evaluations [banking]; Internet banking services;
computerised banking services; home banking services; online banking services; personal financial banking services; on-line banking services; banking services relating to the deposit of money; banking services
relating to the transfer of funds from accounts; automated banking services relating to charge card transactions; automated banking services relating to credit
card transactions; financial management relating to
banking; banking services provided for schools; advisory services relating to banking; evaluation (financial -) [insurance, banking, real estate]; banking services relating to travellers' cheques; automatic banking
services for change giving; financial and monetary
services, and banking; investment banking consulting
and advisory services; financial evaluation [insurance,
banking, real estate]; computerised information servces relating to banking matters; financial management
services relating to banking institutions; financial underwriting and securities issuance (investment banking); financial banking services for the deposit of
money; banking services provided for paying bills by
telephone; financial banking services for the withdrawal of money; providing information, consultancy
and advice in the field of investment banking; banking
services relating to the acceptance of fixed interval
installment payments; collection of payments; preparation of pension payments; acceptance of bill payments; home collection of financial payments; agencies for collecting gas utility payments; agencies for
collecting electric power utility payments; financial
management of reimbursement payments for others;
agencies for collecting gas or electric power utility
payments; remote payment services; bill payment services; financial payment services; payment administration services; automated payment services; contactless payment services; payment card services; retirement payment services; telegraphic remittance [payment] services; check payment guarantee services;
payment transaction card services; e-wallet payment
services; credit card payment services; debit card payment services; financial pre-payment services; credit
card and payment card services; on-line bill payment
services; clearing services for payment transactions;
tax and duty payment services; money order payment
guarantee services; payment services provided via wireless telecommunications apparatus and devices; information services relating to the automated payment
of accounts; credit services for the payment of insurance premiums; financial transfers and transactions,
and payment services; credit services for payment of
insurance premiums; bill payment services provided
through a website.
42 ‒ Providing temporary use of on-line non-downloadable software for processing electronic payments.
___________________________________________
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(260) AM 2021 109807 A
(800) 1551107
(151) 2020 06 02
(891) 2020 06 02
(731) Euro Games Technology Ltd.
4, "Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-Triugulnika",
BG-1151 Sofia, Bulgaria
(540)

(591) Brown, gold, orange, yellow, red and black
(531) 27.05.02; 28.03; 29.01.15
(511)
9 ‒ Software; computer gaming software; computer
software packages; computer operating system software; computer software, recorded; software drivers;
virtual reality software; games software; entertainment software for computer games; computer programs for network management; operating computer
software for main frame computers; monitors (computer hardware); computer hardware; apparatus for
recording images; monitors (computer programs); computer game programs; computer programs for recorded games; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; communications
servers [computer hardware]; electronic components
for gambling machines; computer application software featuring games and gaming; computer software
for the administration of on-line games and gaming;
computer hardware for games and gaming; electronic
components and computer software for gambling,
gambling machines, gambling games on the Internet
and via telecommunication network.
28 ‒ Gaming machines for gambling; chips for gambling; mah-jong; arcade games; gambling machines
operating with coins, notes and cards; games; electronic games; parlor games; gaming chips; gaming tables; slot machines [gaming machines]; LCD game machines; slot machines and gaming devices; coin-operated amusement machines; roulette chips; poker
chips; chips and dice [gaming equipment]; equipment
for casinos; roulette tables; gaming roulette wheels;
casino games; gambling machines and amusement
machines, automatic and coin-operated and gambling
machines; coin-operated amusement machines and/or
electronic coin-operated amusement machines with or
without the possibility of gain; boxes for coin-operated machines, slot machines and gaming machines;
electronic or electrotechnical amusement machines
and apparatus, gaming machines, coin-operated enter92

tainment machines; housings for coin-operated machines, gaming equipment, gaming machines, machines
for gambling; electropneumatic and electrical gambling machines (slot machines).
41 ‒ Gambling; services related to gambling; gaming
services for entertainment purposes; casino, gaming
and gambling services; training in the development of
software systems; provision of equipment for gambling halls; providing casino equipment [gambling];
gaming machine entertainment services; providing casino facilities [gambling]; gaming hall services; amusement arcade services; games equipment rental; rental of gaming machines; providing amusement arcade
services; rental of gaming machines with images of
fruits; editing or recording of sounds and images; sound recording and video entertainment services; hire
of sound reproducing apparatus; provision of gaming
equipment for casinos; providing of casino facilities;
online gambling services; casino, gaming and gambling services; provision of gaming facilities, gaming
hall facilities, Internet casinos and online gaming services.
___________________________________________
(260) AM 2021 109808 A
(800) 1551139
(151) 2020 08 04
(891) 2020 08 04
(731) ONVIF, Inc.
5000 Executive Parkway, Suite 302,
San Ramon CA 94583, USA
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
9 ‒ Downloadable computer software, namely, a software interface for network video cameras; interface
for computers, namely, high definition multimedia interface cables, interface cards for data processing equipment in the form of printed circuits, and computer
interface boards; interface for computers for cinematographic, optic apparatus and instruments; interface
for computers for apparatus and instruments for measuring, signaling, transmission and video surveillance;
interface for computers for apparatus for recording,
receiving, transmitting or reproducing sound and images; interfaces for computers for computer streaming
or reproduction of data stream; interface for computers for IP-based video systems consisting of network
video cameras, network switches, network monitors
and computer software; downloadable computer software for interoperability among IP-based devices used
in applications for security, video surveillance, building automation systems, security information management systems, namely, electronic readers and cont-
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rollers for controlling access to premises, electronic
access control systems for interlocking doors, security
and fire alarms, and electronic video surveillance products, namely, electronic components of security systems.
42 ‒ Providing temporary use of non-downloadable
computer software, namely, a software interface for
network video cameras; providing temporary use of
non-downloadable computer software for interoperability among IP-based devices used in applications for
security, video surveillance, building automation systems, security information management systems, namely, electronic readers and controllers for controlling access to premises, electronic access control systems for interlocking doors, security and fire alarms,
and electronic video surveillance products, namely,
electronic components of security systems.
___________________________________________
(260) AM 2021 109816 A
(800) 1190940
(151) 2013 07 22
(891) 2020 08 20
(731) BOSTIK SA
420 rue d'Estienne d'Orves, F-92700 Colombes,
France
(540)

(591) Black, white
(531) 03.11.10; 03.11.24; 27.05.17
(511)
1 ‒ Industrial chemicals; chemical products for the
manufacture of adhesives; adhesives (adhesive materials) for use in industry; adhesives for ceiling coverings, for floor coverings, for wall coverings; adhesives for repair and assembly of objects; adhesives for
wallpaper; separating and unsticking [ungluing] products; starch size; solvents for glues; unprocessed
epoxy, acrylic and synthetic resins; unprocessed plastics.
16 ‒ Adhesives (glues) for stationery or household
purposes; paintbrushes; artists' materials; glues for
wood for household use; glues for fabrics for household use.
17 ‒ Epoxy, acrylic and synthetic resins (semi-finished products); packing, stopping and insulating materials; sealant compounds for joints; insulating plaster;
insulating varnish; adhesive tapes and strips other
than for medical, stationery or household purposes;
waterproof packings.
19 ‒ Building materials, not of metal; mortar for building; cement; coatings (building materials); plaster;
pitch; concrete; lime; patching and leveling plaster co-

ats for walls, floors and ceilings; products for patching walls, floors and ceilings.
___________________________________________
(260) AM 2021 109821 A
(800) 1457305
(151) 2019 02 05
(891) 2020 08 28
(731) Perfetti Van Melle Benelux B.V.
Zoete Inval 20, NL-4815 HK Breda,
Netherlands
(540)

FRUIT-TELLA GOOD
FOR YOU
(591) Black, white
(511)
29 ‒ Fruit snacks; fruit-based snack food; snack mixes
consisting of dehydrated fruit and processed nuts.
30 ‒ Pastries; confectionery; chewing gum; bubble
gum; chocolate; cocoa; fruit drops [confectionery];
sugar; toffees; lollipops; fruit jellies [confectionery];
liquorice; candies (non-medicated -); chewing candy;
pastilles [confectionery]; mints [candies, non- medicated]; sweets (non-medicated -).
___________________________________________
(260) AM 2021 109822 A
(800) 1458365
(151) 2018 11 28
(891) 2020 08 14
(731) ASTER-NORD GmbH
Möhrlistrasse 89, CH-8006 Zürich, Switzerland
(540)

ASLYX
(591) Black, white
(511)
12 ‒ Parts and components of motor vehicles.
___________________________________________
(260) AM 2021 109885 A
(800) 1551814
(151) 2020 06 12
(891) 2020 06 12
(731) MEGA SOFT (CHINA) CO., LTD.
No.1, Xinqiang Road,; Machinery Printing
Base, Gaoxin District, Hongshan Town, Shishi
City, Quanzhou; 362700 Fujian, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
5 ‒ Drugs for medical purposes; food for babies; anophelifuge; adult diapers; sanitary pads; sanitary to-
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wels; disinfectant wipes; babies' napkins [diapers];
babies' diaper-pants; diapers for pets.
___________________________________________
(260) AM 2021 109886 A
(800) 1551904
(151) 2020 05 29
(891) 2020 05 29
(731) Euro Games Technology Ltd.
4, "Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-Triugulnika",
BG-1151 Sofia, Bulgaria
(540)

(591) Brown, gold, orange, yellow, white and black
(531) 27.05.03; 27.05.04; 28.03; 29.01.12
(511)
9 ‒ Software; computer gaming software; computer
software packages; computer operating system software; computer software, recorded; software drivers;
virtual reality software; games software; entertainment software for computer games; computer programs for network management; operating computer
software for main frame computers; monitors (computer hardware); computer hardware; apparatus for recording images; monitors (computer programs); computer game programs; computer programs for recorded games; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; communications
servers [computer hardware]; electronic components
for gambling machines; computer application software featuring games and gaming; computer software
for the administration of on-line games and gaming;
computer hardware for games and gaming; electronic
components and computer software for gambling, gambling machines, gambling games on the Internet and
via telecommunication network.
28 ‒ Gaming machines for gambling; chips for gambling; mah-jong; arcade games; gambling machines
operating with coins, notes and cards; games; electronic games; parlor games; gaming chips; gaming tables; slot machines [gaming machines]; LCD game machines; slot machines and gaming devices; coin-operated amusement machines; roulette chips; poker
chips; chips and dice [gaming equipment]; gaming
equipment for casinos; roulette tables; gaming roulette
wheels; playing cards for casino games; gambling
machines and amusement machines, automatic and
coin-operated; coin-operated amusement machines
and/or electronic coin-operated gaming machines with
or without the possibility of gain; boxes for coin-operated amusement machines, slot machines and gaming
machines; electronic or electrotechnical gaming devices, automats and machines, coin-operated amusement machines; housings for coin-operated amusement machines, gaming equipment, gaming machines,
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machines for gambling; electropneumatic and electrical gambling machines (slot machines).
41 ‒ Gambling; services related to gambling; gaming
services for entertainment purposes; casino, gaming
and gambling services; training in the development of
software systems; rental of gambling machines for
gambling halls; providing casino equipment [gambling]; gaming machine entertainment services; providing casino facilities [gambling]; gaming hall services; amusement arcade services; games equipment
rental; rental of gaming machines; providing amusement arcade services; rental of gaming machines with
images of fruits; editing or recording of sounds and
images; sound recording and video entertainment services; hire of sound reproducing apparatus; provision
of gaming equipment for casinos; providing of casino
facilities; online gambling services; casino, gaming
and gambling services; organisation and provision of
games in gaming establishments and gaming halls,
Internet casino services, online gaming services.
___________________________________________
(260) AM 2021 109887 A
(800) 1551933
(151) 2020 06 30
(891) 2020 06 30
(731) WTM Establishment
Städtle 28, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05; 27.05.01
(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; energy drinks; isotonic
beverages; non-alcoholic honey-based beverages; rice-based beverages, other than milk substitutes; soyabased beverages, other than milk substitutes; aloe vera
drinks, non-alcoholic; whey beverages; protein-enriched sports beverages; soft drinks; non-alcoholic beverages flavored with coffee; non-alcoholic beverages
flavored with tea; non-alcoholic fruit juice beverages;
fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; beer; powders for
effervescing beverages; sarsaparilla [non-alcoholic
beverage]; syrups for lemonade; syrups for beverages;
smoothies; tomato juice [beverage]; vegetable juices
[beverages]; fruit juice; preparations for making aerated water; preparations for making beverages; must;
grape must, unfermented; pastilles for effervescing
beverages; sherbets [beverages]; non-alcoholic fruit
extracts; essences for making beverages.
___________________________________________
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(260) AM 2021 109889 A
(800) 1551942
(151) 2020 08 13
(891) 2020 08 13
(731) CELLTRION, INC.
23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon 22014,
Republic of Korea
(540)

Vegzelma
(591) Black, white
(511)
5 ‒ Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer; antibodies for medical purposes.
___________________________________________
(260) AM 2021 109900 A
(800) 1552427
(151) 2020 08 14
(891) 2020 08 14
(731) Ravintoraisio Oy
Raisionkaari 55, FI-21200 Raisio, Finland
(540)

(591) Blue, white and red
(531) 27.05.07; 29.01.12
(511)
29 ‒ Agar-agar for culinary purposes; aloe vera prepared for human consumption; alginates for culinary
purposes; andouillettes; anchovy, not live; peanuts,
prepared; artichokes, preserved; albumen for culinary
purposes; white of eggs; beans, preserved; soya beans,
preserved, for food; bouillon; ginger jam; ham; fatty
substances for the manufacture of edible fats; laver,
preserved; edible birds' nests; cabbage rolls stuffed
with meat; peas, preserved; mushrooms, preserved;
guacamole; game, not live; gelatine; meat jellies; jellies for food; fruit jellies; yolk of eggs; coconut fat;
bone oil for food; lard; suet for food; edible fats;
rennet; fruit-based snack food; milk substitutes; soya
patties; tofu patties; charcuterie; raisins; caviar; eggplant paste; vegetable marrow paste; fish roe, processed; ginger, preserved; crystallized ginger; pickled
ginger; yogurt; sauerkraut; cassoulet; quark; kephir;
kimchi; isinglass for food; clams, not live; potato-based dumplings; klipfish [salted and dried cod]; milk
shakes; black pudding; onion rings; arrangements of
processed fruit; compotes; meat, tinned; vegetables,
tinned; fish, tinned; fruits, tinned; duck confits; bouillon concentrates; vegetable-based concentrate for

cooking; fruit-based concentrate for cooking; corn
dogs; gherkins; shrimps, not live; prawns, not live;
buttercream; croquettes; silkworm chrysalis for human consumption; sweet corn, processed; kumys; spiny lobsters, not live; lecithin for culinary purposes;
edible ant larvae, prepared; salmon, not live; onions,
preserved; margarine; marmalade; oils for food; peanut butter; cocoa butter for food; coconut oil for food;
coconut butter; corn oil for food; sesame oil for food;
linseed oil for food; extra virgin olive oil for food;
olive oil for food; palm oil for food; palm kernel oil
for food; sunflower oil for food; colza oil for food;
butter; soya bean oil for food; shellfish, not live; almonds, ground; animal marrow for food; mussels, not
live; milk; peanut milk; peanut milk for culinary purposes; coconut milk; coconut milk for culinary purposes; almond milk; almond milk for culinary purposes;
oat milk; rice milk; rice milk for culinary purposes;
albumin milk; condensed milk; soured milk; soya
milk; powdered milk; fermented baked milk; fish meal for human consumption; vegetable mousses; fish
mousses; fruit pulp; meat; meat, preserved; freeze-dried meat; lactic acid drinks; milk beverages, milk predominating; peanut milk-based beverages; coconut
milk-based beverages; almond milk-based beverages;
edible insects, not live; sausage casings, natural or artificial; vegetables, preserved; freeze-dried vegetables; vegetables, processed; vegetables, dried; vegetables, cooked; hash browns; potato fritters; olives, preserved; lobsters, not live; omelettes; flavored nuts;
candied nuts; coconut, desiccated; nuts, prepared; tomato purée; pressed fruit paste; liver pâté; pectin for
culinary purposes; preserved peppers; liver; pickles;
jams; powdered eggs; milk products; fish-based foodstuffs; poultry, not live; white pudding; bulgogi; pollen prepared as foodstuff; cranberry compote; apple
purée; crayfish, not live; crustaceans, not live; ratatouille; fish, preserved; fish, not live; salted fish; vegetable salads; fruit salads; bacon; sardines, not live;
satay; pork; herrings, not live; seeds, prepared; sunflower seeds, prepared; cream [dairy products]; whipped
cream; vegetable-based cream; fat-containing mixtures for bread slices; smetana; lemon juice for culinary
purposes; tomato juice for cooking; vegetable juices
for cooking; salted meats; sausages; sausages in batter; hot dog sausages; preparations for making bouillon; preparations for making soup; tofu skin; vegetable-based spreads; nut-based spreads; tripe; soups;
vegetable soup preparations; whey; cheese; tajine
[prepared meat, fish or vegetable dish]; tahini; cottage
cheese; tofu; tempeh; sea-cucumbers, not live; truffles, preserved; tuna, not live; oysters, not live; falafel;
milk ferments for culinary purposes; fish fillets; dates;
crystallized fruits; frozen fruits; fruit, preserved; fruit,
processed; fruit preserved in alcohol; fruit, stewed;
hazelnuts, prepared; potato flakes; hummus; edible
flowers, dried; fruit peel; preserved garlic; lentils, preserved; potato chips; low-fat potato chips; fruit chips;
choucroute garnie; non-alcoholic eggnog; seaweed
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extracts for food; meat extracts; berries, preserved;
eggs; snail eggs for consumption; yakitori.
30 ‒ Vanilla flavorings for culinary purposes; flavorings, other than essential oils, for cakes; flavorings,
other than essential oils, for beverages; coffee flavorings; food flavorings, other than essential oils; star
aniseed; baozi; cereal bars; high-protein cereal bars;
pancakes; savory pancakes; noodle-based prepared
meals; freeze-dried dishes with the main ingredient
being pasta; freeze-dried dishes with the main ingredient being rice; buns; bulgur; bread rolls; pains au
chocolat; edible paper wafers; edible rice paper; edible paper; burritos; vanillin [vanilla substitute]; waffles; vermicelli; natural sweeteners; sausage binding
materials; binding agents for ice cream; orange blossom water for culinary purposes; sea water for cooking; seaweed [condiment]; malt biscuits; cloves [spice]; mirror icing [mirror glaze]; cake frosting [icing];
glucose for culinary purposes; mustard; croûtons; buckwheat, processed; gluten additives for culinary purposes; yeast; thickening agents for cooking foodstuffs;
leaven; rice-based snack food; cereal-based snack food; artificial coffee; vegetal preparations for use as
coffee substitutes; dressings for salad; fruit jellies
[confectionery]; candy decorations for cakes; confectionery for decorating Christmas trees; cakes; pastries;
peanut confectionery; almond confectionery; fruit
confectionery; pasta; ground ginger; frozen yogurt
[confectionery ices]; cocoa; cream of tartar for culinary purposes; capers; coffee capsules, filled; caramels [sweets]; curry [spice]; ketchup [sauce]; quinoa,
processed; quiches; gluten prepared as foodstuff; flour-based dumplings; sweets; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; mints for breath freshening;
dulce de leche; cinnamon [spice]; coffee; unroasted
coffee; starch for food; crackers; rice crackers; custard; crème brûlée; croissants; hominy grits; semolina;
oatmeal; crushed barley; groats for human food; ice
cubes; corn, milled; corn, roasted; meat pies; turmeric; couscous; laksa; noodles; soba noodles; udon
noodles; ice for refreshment; ice, natural or artificial;
edible ices; ice pops; potato-based flatbreads; rice cakes; mayonnaise; macarons; macaroni; maltose; hominy; piccalilli; marinades; marzipan; honey; miso;
royal jelly; ice cream; bean meal; buckwheat flour;
tapioca flour; potato flour; corn flour; nut flours; flour; wheat flour; soya flour; barley meal; dessert mousses [confectionery]; chocolate mousses; muesli; mint
for confectionery; cocoa beverages with milk; coffee
beverages with milk; coffee-based beverages; cocoabased beverages; chamomile-based beverages; tea-based beverages; chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages; infusions, not medicinal; nougat; crushed oats; husked oats; kimchi pancakes; onigiri; nutmegs; chocolate-coated nuts; stick liquorice
[confectionery]; ginger paste [seasoning]; pastilles
[confectionery]; molasses for food; pâtés en croûte;
pelmeni; pepper; allspice; peppers [seasonings]; pes-
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to; cookies; coconut macaroons; petit-beurre biscuits;
bibimbap [rice mixed with vegetables and beef]; 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; profiteroles; gingerbread; spices; petits
fours; rice pudding; puddings; cake powder; fruit
coulis [sauces]; ravioli; ramen; chewing gum; chewing gum for breath freshening; relish [condiment];
rice; prepared rice rolled in seaweed; instant rice;
wheat germ for human consumption; spring rolls; sago; sugar; crystallized rock sugar; palm sugar; sesame
seeds [seasonings]; linseed for culinary purposes [seasoning]; processed seeds for use as a seasoning; aniseed; agave syrup [natural sweetener]; golden syrup;
confectionery; savory pancake mixes; batter mixes;
baking soda [bicarbonate of soda for cooking purposes]; malt for human consumption; salt for preserving
foodstuffs; cooking salt; celery salt; sorbets [ices];
ham glaze; cranberry sauce [condiment]; soya sauce;
tomato sauce; apple sauce [condiment]; sauces [condiments]; pasta sauce; spaghetti; seasonings; chocolatebased spreads; chocolate spreads containing nuts; preparations for stiffening whipped cream; shaved ice
with sweetened red beans; rusks; breadcrumbs; sushi;
sandwiches; tabbouleh; tacos; tamarind [condiment];
tapioca; tarts; dough; pastry dough; almond paste; rice
pulp for culinary purposes; cake dough; tortillas; garden herbs, preserved [seasonings]; chocolate decorations for cakes; vinegar; beer vinegar; ferments for pastes; halvah; harissa [condiment]; bread; gluten-free
bread; unleavened bread; chips [cereal products]; corn
flakes; oat flakes; hot dog sandwiches; flowers or
leaves for use as tea substitutes; jiaozi; chicory [coffee
substitute]; tea; kelp tea; iced tea; chutneys [condiments]; minced garlic [condiment]; cheeseburgers
[sandwiches]; chow-chow [condiment]; saffron [seasoning]; chocolate; malt extract for food; essences for
foodstuffs, except etheric essences and essential oils;
husked barley.
31 ‒ Algarovilla for animal consumption; anchovy, live; oranges, fresh; peanuts, fresh; artichokes, fresh;
draff; beans, fresh; locust beans, raw; soya beans,
fresh; wreaths of natural flowers; grapes, fresh; algae,
unprocessed, for human or animal consumption; fruit
residue [marc]; dog biscuits; peas, fresh; buckwheat,
unprocessed; mushroom spawn for propagation; mushrooms, fresh; trees; palm trees; turf, natural; unsawn
timber; undressed timber; yeast for animal consumption; Christmas trees; edible chews for animals; live
animals; menagerie animals; peanut cake for animals;
oil cake; maize cake for cattle; rape cake for cattle;
bagasses of cane [raw material]; cereal seeds, unprocessed; grains [cereals]; grains for animal consumption; lime for animal forage; fish spawn; ginger, fresh;
vegetable marrows, fresh; cocoa beans, raw; koi carp,
live; potatoes, fresh; chestnuts, fresh; quinoa, unpro-
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cessed; arrangements of fresh fruit; cannabis, unprocessed; copra; raw barks; rough cork; animal foodstuffs; pet food; stall food for animals; bird food; strengthening animal forage; chicory roots; roots for animal consumption; nettles; groats for poultry; maize;
edible sesame, unprocessed; shrubs; rose bushes; spiny lobsters, live; lemons, fresh; vine plants; salmon,
live; onions, fresh; flower bulbs; leeks, fresh; olives,
fresh; bran mash for animal consumption; shellfish,
live; almonds [fruits]; mussels, live; peanut meal for
animals; linseed meal for animal consumption; meal
for animals; flax meal [fodder]; rice meal for forage;
fish meal for animal consumption; straw mulch; beverages for pets; edible insects, live; oats; vegetables,
fresh; cucumbers, fresh; lobsters, live; coconuts; kola
nuts; nuts, unprocessed; bran; distillery waste for animal consumption; residue in a still after distillation;
palms [leaves of the palm tree]; cuttle bone for birds;
peppers [plants]; aromatic sand [litter] for pets; citrus
fruit, fresh; litter for animals; mash for fattening livestock; unprocessed sweet corn ears [husked or unhusked]; animal fattening preparations; preparations for
egg laying poultry; fishing bait, live; freeze-dried
fishing bait; by-products of the processing of cereals,
for animal consumption; seed germ for botanical purposes; poultry, live; wheat; pollen [raw material]; crayfish, live; crustaceans, live; seedlings; plants; aloe
vera plants; plants, dried, for decoration; cannabis
plants; rhubarb, fresh; rice, unprocessed; rye; wheat
germ for animal consumption; fish, live; lettuce,
fresh; sardines, live; beet, fresh; herrings, live; seeds
for planting; linseed for animal consumption; edible
linseed, unprocessed; hay; coconut shell; bred stock;
sanded paper [litter] for pets; malt for brewing and
distilling; straw [forage]; straw litter; salt for cattle;
trunks of trees; wood chips for the manufacture of
wood pulp; litter peat; garden herbs, fresh; sea-cucumbers, live; sugarcane; truffles, fresh; tuna, live;
squashes, fresh; oysters, live; fruit, fresh; hazelnuts,
fresh; fodder; hops; flowers, natural; flowers, dried,
for decoration; edible flowers, fresh; chicory, fresh;
silkworms; garlic, fresh; lentils, fresh; pine cones; hop
cones; spinach, fresh; juniper berries; berries, fresh;
eggs for hatching, fertilized; silkworm eggs; barley.
32 ‒ Aperitifs, non-alcoholic; barley wine [beer]; aerated water; lithia water; seltzer water; soda water;
waters [beverages]; mineral water [beverages]; table
waters; kvass; cocktails, non-alcoholic; beer-based
cocktails; lemonades; non-alcoholic beverages; nonalcoholic dried fruit beverages; isotonic beverages;
non-alcoholic honey-based beverages; rice-based beverages, other than milk substitutes; soya-based beverages, other than milk substitutes; aloe vera drinks,
non-alcoholic; whey beverages; protein-enriched
sports beverages; soft drinks; non-alcoholic beverages
flavored with coffee; non-alcoholic beverages flavored with tea; non-alcoholic fruit juice beverages; energy drinks; fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; beer;

ginger beer; malt beer; powders for effervescing beverages; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; syrups
for lemonade; syrups for beverages; smoothies; tomato juice [beverage]; cider, non-alcoholic; vegetable
juices [beverages]; fruit juices; non-alcoholic preparations for making beverages; preparations for making
aerated water; must; grape must, unfermented; beer
wort; malt wort; pastilles for effervescing beverages;
shandy; sherbets [beverages]; non-alcoholic fruit extracts; extracts of hops for making beer; non-alcoholic
essences for making beverages.
___________________________________________
(260) AM 2021 109901 A
(800) 1552436
(151) 2020 03 11
(891) 2020 03 11
(731) Eliseev Pavel Nikolaevich
Morskaya embankment, 31, bldg. 3, apt. 15,
RU-119155 St. Petersburg, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.10; 28.05
(511)
17 ‒ Shock-absorbing buffers of rubber; fittings, not
of metal, for compressed air lines; asbestos; cellulose
acetate, semi-processed; balata; floating anti-pollution
barriers; asbestos paper; paper for electrical capacitors; insulating paper; cotton wool for packing [caulking]; mineral wool [insulator]; asbestos felt; insulating felt; plastic fibers [fibres], not for textile use;
carbon fibres, other than for textile use; asbestos fibers; vulcanized fiber; gutta-percha; foam supports for
flower arrangements [semi-finished products]; dielectrics [insulators]; lute; mica products; insulators; insulators for railway tracks; insulators for electric mains;
insulators for cables; asbestos millboards; liquid rubber; synthetic rubber; rubber, raw or semi-worked; valves of india-rubber or vulcanized fibre; clack valves
of rubber; gasket caps; rings of rubber; water-tight
rings; compositions based on synthetic resins; insulating paints; insulating varnish; latex [rubber]; duct
tapes; insulating tapes; adhesive bands, other than stationery and not for medical or household purposes;
self-adhesive tapes, other than stationery and not for
medical or household purposes; asbestos sheets; viscose sheets, other than for wrapping; plastic sheets for
glass protection; sheets of regenerated cellulose, other
than for wrapping; insulating oils; insulating oil for
transformers; anti-vibration materials; reinforcing materials, not of metal, for pipes; weatherstripping compositions; caulking materials; brake lining materials,
partly processed; soundproofing materials; insulating
materials; insulating refractory materials; padding materials of rubber or plastics; rubber material for recap-

#10 2021 06 10

97

სასაქონლო ნიშნები

ping tires; non-conducting materials for retaining heat; boiler composition to prevent the radiation of heat;
packing [cushioning, stuffing] materials of rubber or
plastics; sealant compounds for joints; filtering materials [semi-processed foams or films of plastic]; compositions to prevent the radiation of heat; bags [envelopes, pouches] of rubber, for packaging; pipe muffs,
not of metal; sleeves of rubber for protecting parts of
machines; asbestos packing; clutch linings; threads of
plastic for soldering; threads of plastic materials, other
than for textile use; threads of rubber, other than for
textile use; elastic threads, other than for textile use;
door stops of rubber; window stops of rubber; stops of
rubber; plastic boards, unprocessed and semi-processed rubber, included in this class; insulating gloves;
plastic plates for manufacture; plastic substances, semi-processed; insulating plaster; plastic sheeting for
agricultural purposes; plastic film, other than for wrapping; anti-dazzle films for windows [tinted films];
asbestos coverings; bark coverings for sound insulation; asbestos cloth; rubber stoppers; expansion joint
fillers; cylinder jointings; washers of rubber or vulcanized fibre; pipe gaskets; draught excluder strips; gaskets; rubber solutions; gum, raw or semi-worked; mica, raw or partly processed; acrylic resins, semi-processed; synthetic resins, semi-processed; hose fittings,
not of metal; substances for insulating buildings against moisture; chemical compositions for repairing leaks; glass wool for insulation; fiberglass for insulation; asbestos fabrics; fiberglass fabrics for insulation;
insulating fabrics; flexible hoses, not of metal; hoses
of textile material; connecting hose for vehicle radiators; waterproof packings; rubber seals for jars; fittings, not of metal, for flexible pipes; fittings, not of
metal, for rigid pipes; foils of metal for insulating;
ebonite molds; asbestos slate; slag wool [insulator];
watering hose; canvas hose pipes; cords of rubber; asbestos safety curtains; ebonite.
19 ‒ Aquaria [structures]; alabaster glass; door frames, not of metal; window frames, not of metal; asbestos cement; beams, not of metal; balustrades, not
of metal; huts; swimming pools [structures], not of
metal; silos, not of metal; arbours [structures], not of
metal; works of art of stone, concrete or marble; bitumen; plastic landscape edgings; joists, not of metal;
telephone booths, not of metal; beacons, not of metal,
non-luminous; building paper; busts of stone, concrete
or marble; bird baths [structures], not of metal; binding agents for making briquettes; stained-glass windows; felt for building; aviaries [structures], not of
metal; gates, not of metal; diving boards, not of metal;
geotextiles; gypsum [building material]; plaster; gravel; aquarium gravel; granite; tar; armored doors, not
of metal; doors, not of metal; folding doors, not of
metal; coal tar; wall decor in the nature of wall stone,
ceramic wall tiles, mosaic wall tiles, wall boards and
panels, not of metal; chimney pots, not of metal; prefabricated houses [kits], not of metal; parquet floor
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boards; building boards, not of metal; memorial plaques, not of metal; roofing shingles; building materials (as finished products) made of wood; wood for
making household utensils; veneer wood; moldable
wood; flagpoles, not of metal; chimney shafts, not of
metal; outdoor blinds, not of metal and not of textile;
jalousies, not of metal; roof gutters, not of metal; street gutters, not of metal; agglomerated bagasses of cane [building material]; road signs, non-luminous and
non-mechanical, not of metal; non-luminous and nonmechanical signs, not of metal; limestone; lime; fences, not of metal; works of stonemasonry; cabanas,
not of metal; stone; rubble; artificial stone; building
stone; paint spraying booths, not of metal; gravestones; greenhouse frames, not of metal; bitumen paper
for building; wood pulp board for building; paperboard for building; skating rinks [structures], not of
metal; quartz; caissons for construction work under
water; bricks; fire burrs; water-pipe valves, not of metal or plastic; drain traps [valves], not of metal or plastic; cask wood; parquet stave; mooring bollards, not
of metal; pillars, not of metal, for building; cement
posts; chimney cowls, not of metal; brackets, not of
metal, for building; buildings, not of metal; buildings,
transportable, not of metal; buildings of stone; stringers [parts of staircases], not of metal; silica [quartz];
roofing, not of metal; manhole covers, not of metal;
xylolith; ceiling domes for framing lightning units;
chicken-houses, not of metal; lava rocks for use in buildings; stucco decor; manufactured timber; sawn timber; building timber; wood, semi-worked; staircases,
not of metal; road marking sheets and strips of synthetic material; reinforcing materials, not of metal, for
building; bituminous products for building; materials,
non-metallic, used for decoration of premises, including polyurethane, duropolymer, gypsum; grog [fired
refractory material]; pitch; building materials, not of
metal; refractory construction materials, not of metal;
masts [poles], not of metal; raw chalk; calcareous
marl; mosaics for building; moldings, not of metal,
for cornices; moldings, not of metal, for building;
marble; slate powder; porches [structures], not of metal; tombs, not of metal; flashing, not of metal, for
building; roof flashing, not of metal; perches; duckboards, not of metal; wall claddings, not of metal, for
building; coatings [building materials]; tomb or grave
enclosures, not of metal; laths, not of metal; wood panelling; wall linings, not of metal, for building; palisading, not of metal; crash barriers, not of metal, for roads; trellises, not of metal; windows, not of metal;
olivine for building; shuttering, not of metal, for concrete; poles, not of metal, for power lines; props, not of
metal; rubber bearings for seismic isolation of buildings; branching pipes, not of metal; fair huts; tombs
[monuments], not of metal; monuments, not of metal;
wainscotting, not of metal; decorative panels, not of
metal; signalling panels, non-luminous and non-mechanical, not of metal; building panels, not of metal;
parquet flooring; branch pipes, not of metal; partiti-
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ons, not of metal; lintels, not of metal; casement windows, not of metal; aquarium sand; silver sand; sand,
except foundry sand; sandstone for building; planks of
wood for building; tarred strips for building; rocket
launching platforms, not of metal; platforms, prefabricated, not of metal; grave slabs, not of metal; scaffolding, not of metal; armour-plating, not of metal; fireproof cement coatings; bituminous coatings for roofing; roof coverings, not of metal; roofing, not of metal, incorporating photovoltaic cells; cladding, not of
metal, for building; linings, not of metal, for building;
fireplace mantles, not of metal; door panels, not of
metal; semi-finished wood included in this class; floors, not of metal; sills, not of metal; porphyry [stone];
ceilings, not of metal; floating docks, not of metal, for
mooring boats; agglomerated cork for building; plastic door profiles; plastic window profiles; mortar for
building; asbestos mortar; tanks of masonry; scantlings [carpentry]; furrings of wood; ceiling roses [decoration]; vinyl siding; sheet piles, not of metal; pigsties, not of metal; insect screens, not of metal; burial
vaults, not of metal; schists; building mixes, dry; shutters, not of metal; statues of stone, concrete or marble; figurines [statuettes] of stone, concrete or marble;
safety glass; glass granules for road marking; alabaster glass for building; window glass for building; window glass, other than vehicle window glass; building
glass; plate glass [windows] for building; insulating
glass for building; enamelled glass, for building; insulated glazing unit; tombstone stelae, not of metal; polycarbonate walls; stables, not of metal; advertisement
columns, not of metal; posts, not of metal; telegraph
posts, not of metal; hips for roofing; stair-treads
[steps], not of metal; tombstone plaques, not of metal;
greenhouses, transportable, not of metal; terra-cotta
[building material]; penstock pipes, not of metal; water-pipes, not of metal; gutter pipes, not of metal;
ducts, not of metal, for ventilating and air-conditioning installations; drain pipes, not of metal; chimneys,
not of metal; rigid pipes, not of metal, for building;
sandstone pipes; turnstiles, not of metal; tufa; angle
irons, not of metal; lengthening pieces, not of metal,
for chimneys; bicycle parking installations, not of metal; plywood; foundry moulds, not of metal; rock crystal; cement for blast furnaces; cement for furnaces;
magnesia cement; cement; pantiles, not of metal; roofing tiles, not of metal; slate; roofing slates; slag [building material]; clinker stone; railway sleepers, not of
metal; wood veneers; clinker ballast; stucco decorative elements, including made of polyurethane, dyuropolimer, plaster; concrete building elements; letter boxes of masonry; grouting compounds.
35 ‒ Arranging subscriptions to telecommunication
services for others; commercial information agency
services; advertising agency services; business administration; cost price analysis; rental of advertising
space; business auditing; business intermediary services relating to the matching of potential private inves-

tors with entrepreneurs needing funding; employment
agency services; computerized file management; book-keeping; business record keeping services; conducting personal correspondence; invoicing; dissemination of advertising leaflets; demonstration of goods;
transcription of communications [office functions];
opinion polling; market studies; business information;
commercial information and advice for consumers in
the choice of products and services; business investigations; business research; marketing research; personnel recruitment; business management and organization consultancy; business organization consultancy; consultancy regarding public relations communication strategies; business management consultancy;
personnel management consultancy; professional business consultancy; consultancy regarding advertising
communication strategies; layout services for advertising purposes; business management of performing
artists; business management; business management
of sports people; writing of résumés for others; scriptwriting for advertising purposes; news clipping services; updating and maintenance of information in registries; updating and maintenance of data in computer databases; updating of advertising material; word
processing; opinion polls; organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes; organization
of congresses for commercial or advertising purposes;
arranging newspaper subscriptions for others; organization of fashion shows for promotional purposes; organization of trading and purchasing activities; organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; shop window dressing; development of advertising concepts; business appraisals; business appraisals; payroll preparation; data search in computer
files for others; sponsorship search; business management assistance; commercial or industrial management assistance; commercial or industrial enterprises
management assistance; commercial intermediation
services; providing business information via a web site; provision of commercial and business contact information; providing mannequins for advertising; web
indexing for commercial or advertising purposes; presentation of goods on communication media, for retail
purposes; economic forecasting; production of teleshopping programmes; production of advertising films;
office machines and equipment rental; rental of advertising time on communication media; publicity material rental; rental of billboards [advertising boards];
rental of vending machines; rental of sales stands; rental of photocopying machines; publication of publicity
texts; copywriting and display works; radio advertising; bill-posting; distribution of samples; dissemination of advertising matter; direct mail advertising; registration of written communications and data; writing
of publicity texts; advertising; newspaper advertising;
on-line advertising on a computer network; outdoor
advertising; advertising by mail order; television advertising; document reproduction being photocopying
services; compilation of statistics; compilation of in-
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formation into computer databases; business inquiries;
systemization of information into computer databases;
advisory services for business management; human
resources management services; negotiation of business contracts for others; negotiation and conclusion
of commercial transactions for third parties; compilation of data base in a global computer network; compiling indexes of information for commercial or advertising purposes; tax preparation; drawing up of statements of accounts; psychological testing for the selection of personnel; outsourced administrative management for companies; business management of hotels; business management for freelance service providers; business project management services for construction projects; commercial administration of the
licensing of the goods and services of others; business
management of reimbursement programs for others;
administration of frequent flyer programs; administrative processing of purchase orders; pay per click advertising; public relations; modelling for advertising;
typing; market surveys; appointment reminder services [office functions]; web site traffic optimization;
administrative services for the relocation of businesses; tax filing services; appointment scheduling services [office functions]; price comparison services;
secretarial services; procurement services for others
[purchasing goods and services for other businesses];
shorthand; outsourcing services [business assistance];
telephone answering for unavailable subscribers; photocopying services; business efficiency expert services.
___________________________________________
(260) AM 2021 109903 A
(800) 1241072
(151) 2015 02 06
(891) 2020 09 04
(731) Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH
Marsstrasse 46-48, 80335 München, Germany
(540)

(591) Light brown, dark brown, orange, yellow, white
and black
(531) 02.01.03; 02.01.18; 05.07.02; 14.05.06;
25.01.15; 29.01.13
(511)
32 ‒ Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
___________________________________________

100

(260) AM 2021 109904 A
(800) 1284427
(151) 2015 10 01
(891) 2020 09 10
(731) BEAL INTERNATIONAL
Rue des Bailleries, 4, B-5081 Meux, Belgium
(540)

BEALSTONE
(591) Black, white
(511)
1 ‒ Water-repellent coatings (chemical, other than paints) for protecting surfaces; water-repellent products
for masonry excluding paints; water-repellent solutions; compounds for binding concrete; sealing coatings
for concrete (chemical products, other than paints);
roofing membranes (chemical products).
19 ‒ Concrete; refractory concrete; synthetic concrete;
concrete blocks; concrete pipes; concrete slabs; concrete building elements; building materials of concrete;
coating of concrete; statues of concrete; lime; mortar;
mortar mixture; cement mortar for building; water-resistant mortar; sand used for making mortar; screed
coatings; bituminous coatings for building purposes.
21 ‒ Basins (receptacles); pottery; vases.
27 ‒ Floor coverings.
___________________________________________
(260) AM 2021 109905 A
(800) 1325927
(151) 2016 06 16
(891) 2020 09 07
(731) PENOPLEX SPb Ltd.
Saperniy lane 1 lit. A, RU-191014
St. Petersburg, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 07.01.06; 26.13.25
(511)
17 ‒ Non-conducting materials for retaining heat, including extruded polystyrene; compositions to prevent
the radiation of heat; soundproofing materials; plastic
fibers, not for use in textiles.
19 ‒ Building materials, not of metal.
___________________________________________
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(260) AM 2021 109906 A
(800) 1361261
(151) 2017 05 24
(891) 2020 07 02
(731) Shenzhen Fangweida Technology Co., Ltd
2nd floor, D Building, B block, New Yongfeng
Industrial Zone, Baiyun New Village,
Shanghenglang, Longhua town, Baoan district,
518000 Shenzhen City, Guangdong Province,
China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
9 ‒ Couplers [data processing equipment]; transponders; audio- and video-receivers; cameras [photography]; distance measuring apparatus; materials for electricity mains [wires, cables]; potentiometer; connectors [electricity]; theft prevention installations, electric; chargers for electric batteries.
___________________________________________
(260) AM 2021 109907 A
(800) 1391040
(151) 2017 11 08
(891) 2020 08 19
(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku,
103-8426 Tokyo, Japan
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.17
(511)
5 ‒ Pharmaceutical preparations and substances; medicines for human purposes.
___________________________________________
(260) AM 2021 109909 A
(800) 1477381
(151) 2019 02 15
(891) 2020 06 25
(731) Joint Stock Company "FudEks"
Topolevaya st., 53, room 309, Kazan,
RU-420075 Republic of Tatarstan,
Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.25
(526) TM

(511)
5 ‒ Wadding for medical purposes; liniments; gauze
for dressings; antibacterial soap; disinfectant soap; cotton sticks for medical purposes; cotton swabs for medical purposes; babies' diapers; tissues impregnated
with pharmaceutical lotions; babies' napkin-pants.
___________________________________________
(260) AM 2021 109910 A
(800) 1550359
(151) 2020 07 17
(891) 2020 09 10
(731) AstraZeneca UK Limited
Cambridge Biomedical Campus, 1 Francis
Crick Avenue, Cambridge CB2 0AA,
United Kingdom
(540)

(591) Black, white
(531) 24.15; 24.15.21; 26.03.23
(511)
5 ‒ Pharmaceutical preparations and substances.
___________________________________________
(260) AM 2021 109984 A
(800) 1552830
(151) 2020 07 22
(891) 2020 07 22
(731) Qatar Airways Group (Q.C.S.C.)
Qatar Airways Tower, Airport Road, P.O.
Box 22550, Doha (QA), Qatar
(540)

(591) Black, white
(531) 03.04.07; 03.04.13; 03.04.24; 25.07.15
(511)
16 ‒ Paper; cardboard; printed matter; printed publications; newsletters; magazines; travel magazines;
magazines relating to air transport; brochures; travel
brochures; brochures relating to air transport; stationery; drawing materials; colouring books; colouring crayons; pens; pencils; stickers; postcards; business
cards; tickets; airline tickets; printed timetables; maps;
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printed menus; vouchers; notebooks; diaries; calendars; paper labels; paper tags.
39 ‒ Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement; reservation and booking services for
transportation; travel services; travel reservation and
booking services; travel information services; airline
services; scheduled passenger airline services; air
transport; reservation services for airline travel; airline
booking services; air transportation services for passengers; airline services for the transportation of goods; reservation and booking of seats for travel; cargo
storage services; cargo handling services; air charter
services; aircraft chartering services; package holiday
services for arranging travel; arranging and booking
of travel for package holidays; arranging of excursions as part of package holidays; arranging car hire as
part of package holidays; arranging of sightseeing tours as part of package holidays; arranging of tours;
arranging of excursions; arranging of cruises; arranging of flights; arranging of car hire; vehicle rental
services; vehicle parking services; booking agency
services for travel; travel courier services; courier services; transportation of freight; air transportation of
freight; provision of information relating to airline
departures; provision of information relating to airline
arrivals; information, advisory and consultancy services relating to the aforesaid.
___________________________________________
(260) AM 2021 109985 A
(800) 1552841
(151) 2020 07 28
(891) 2020 07 28
(731) Limited Liability Company "IntTerra"
Naberezhnaja Presnenskaja, dom. 12, etazh 45,
pom. 3, RU-123112 Moscow, Russian
Federation
(540)

(591) Blue and white
(531) 27.05.01; 29.01.04
(511)
36 ‒ Accident insurance underwriting; accommodation bureau services [apartments]; actuarial services;
antique appraisal; apartment house management; rental of apartments; art appraisal; bail-bonding; banking;
brokerage of carbon credits; brokerage; business liquidation services, financial; charitable fund raising;
check verification; clearing-houses, financial; credit
bureau services; issuance of credit cards; debt advisory services; debt collection agency services; deposits of valuables; electronic funds transfer; exchanging
money; factoring; rental of farms; arranging finance
for construction projects; financial analysis; financial
consultancy; financial customs brokerage services; financial evaluation [insurance, banking, real estate];
102

financial valuation of standing timber; financial valuation of wool; financial management; financial management of reimbursement payments for others; financial sponsorship; providing financial information; providing financial information via a web site; fire insurance underwriting; health insurance underwriting;
instalment loans; insurance brokerage; insurance consultancy; providing insurance information; investment
of funds; jewelry appraisal; lending against security;
life insurance underwriting; loans [financing]; marine
insurance underwriting; organization of monetary collections; mortgage banking; mutual funds; numismatic appraisal; rental of offices [real estate]; rental of
offices for co-working; online banking; processing of
credit card payments; processing of debit card payments; provident fund services; real estate agency services; real estate appraisal; real estate brokerage; real
estate management; rental of real estate; providing rebates at participating establishments of others through
use of a membership card; rent collection; repair costs
evaluation [financial appraisal]; retirement payment
services; safe deposit services; savings bank services;
securities brokerage; stamp appraisal; stock brokerage
services; stock exchange quotations; stocks and bonds
brokerage; surety services; issuance of travelers'
checks; trusteeship.
38 ‒ Providing access to databases; rental of access
time to global computer networks; cable television
broadcasting; communications by cellular phones; communications by computer terminals; communications by fiber optic networks; communications by telegrams; computer aided transmission of messages and
images; electronic bulletin board services [telecommunications services]; facsimile transmission; rental
of facsimile apparatus; providing information in the
field of telecommunications; providing internet chatrooms; message sending; rental of message sending
apparatus; rental of modems; news agency services;
providing online forums; paging services [radio, telephone or other means of electronic communication];
radio broadcasting; radio communications; satellite
transmission; streaming of data; providing telecommunication channels for teleshopping services; rental
of telecommunication equipment; providing telecommunications connections to a global computer network; telecommunications routing and junction services; teleconferencing services; telegraph services; telephone services; rental of telephones; television broadcasting; telex services; transmission of digital files;
transmission of electronic mail; transmission of greeting cards online; transmission of telegrams; providing user access to global computer networks; videoon-demand transmission; videoconferencing services;
voice mail services; wireless broadcasting.
42 ‒ Analysis for oil-field exploitation; architectural
consultancy; architectural services; authenticating
works of art; bacteriological research; biological research; calibration [measuring]; cartography services;
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chemical analysis; chemical research; chemistry services; clinical trials; cloud computing; cloud seeding;
computer programming; computer rental; computer
security consultancy; computer software consultancy;
computer software design; computer system analysis;
computer system design; computer technology consultancy; computer virus protection services; rental of
computer software; construction drafting; consultancy
in the design and development of computer hardware;
consultancy in the field of energy-saving; conversion
of computer programs and data, other than physical
conversion; conversion of data or documents from
physical to electronic media; cosmetic research; creating and designing website-based indexes of information for others [information technology services]; creating and maintaining web sites for others; data encryption services; data security consultancy; design of
interior decor; interior design; digitization of documents [scanning]; dress designing; duplication of
computer programs; electronic data storage; electronic
monitoring of credit card activity to detect fraud via
the internet; electronic monitoring of personally identifying information to detect identity theft via the internet; energy auditing; engineering; geological prospecting; geological research; geological surveys; graphic arts design; handwriting analysis [graphology];
hosting computer sites [web sites]; industrial design;
information technology [IT] consultancy; information
technology services provided on an outsourcing basis;
providing information relating to computer technology and programming via a web site; installation of
computer software; internet security consultancy; land
surveying; maintenance of computer software; mechanical research; meteorological information; monitoring of computer systems by remote access; monitoring of computer systems for detecting unauthorized
access or data breach; monitoring of computer systems to detect breakdowns; off-site data backup; oilfield surveys; oil-well testing; packaging design; quality control; quality evaluation of standing timber;
quality evaluation of wool; recovery of computer data; research and development of new products for others; research in the field of environmental protection;
research in the field of physics; providing scientific
information, advice and consultancy relating to carbon offsetting; scientific laboratory services; scientific
research; providing search engines for the internet;
server hosting; software as a service [SaaS]; styling
[industrial design]; surveying; conducting technical
project studies; technological consultancy; technological research; telecommunications technology consultancy; material testing; textile testing; underwater exploration; unlocking of mobile phones; updating of
computer software; urban planning; vehicle roadworthiness testing; water analysis; weather forecasting;
rental of web servers; web site design consultancy.
___________________________________________
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საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნები,
რომლებსაც მიენიჭათ დაცვა საქართველოში
(260) AM 2021 107739 A
(800) 1522598
(151) 2019 09 23
(181) 2029 09 23
(891) 2019 09 23
(511) 39
___________________________________________

(260) AM 2021 108007 A
(800) 1526521
(151) 2020 02 28
(181) 2030 02 28
(891) 2020 02 28
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2021 107970 A
(800) 851977
(151) 2005 04 25
(181) 2025 04 25
(891) 2020 03 20
(511) 32
___________________________________________

(260) AM 2021 108008 A
(800) 1526540
(151) 2020 01 16
(181) 2030 01 16
(891) 2020 01 16
(511) 29, 30
___________________________________________

(260) AM 2021 108001 A
(800) 1526373
(151) 2020 03 20
(181) 2030 03 20
(891) 2020 03 20
(511) 09, 42
___________________________________________

(260) AM 2021 108010 A
(800) 1526651
(151) 2020 02 21
(181) 2030 02 21
(891) 2020 02 21
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2021 108003 A
(800) 1526385
(151) 2020 03 27
(181) 2030 03 27
(891) 2020 03 27
(511) 09
___________________________________________

(260) AM 2021 108011 A
(800) 1526662
(151) 2019 11 11
(181) 2029 11 11
(891) 2019 11 11
(511) 03, 05, 10, 35
___________________________________________

(260) AM 2021 108004 A
(800) 1526396
(151) 2020 02 14
(181) 2030 02 14
(891) 2020 02 14
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108013 A
(800) 1526687
(151) 2020 03 20
(181) 2030 03 20
(891) 2020 03 20
(511) 09, 42
___________________________________________

(260) AM 2021 108005 A
(800) 1526400
(151) 2019 11 27
(181) 2029 11 27
(891) 2019 11 27
(511) 03
___________________________________________

(260) AM 2021 108014 A
(800) 1526688
(151) 2020 03 13
(181) 2030 03 13
(891) 2020 03 13
(511) 09
___________________________________________

(260) AM 2021 108006 A
(800) 1526499
(151) 2019 12 21
(181) 2029 12 21
(891) 2019 12 21
(511) 31
___________________________________________

(260) AM 2021 108015 A
(800) 1526689
(151) 2020 03 13
(181) 2030 03 13
(891) 2020 03 13
(511) 10
___________________________________________
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(260) AM 2021 108016 A
(800) 1526717
(151) 2020 03 03
(181) 2030 03 03
(891) 2020 03 03
(511) 09
___________________________________________

(260) AM 2021 108074 A
(800) 1527403
(151) 2020 03 11
(181) 2030 03 11
(891) 2020 03 11
(511) 09, 35
___________________________________________

(260) AM 2021 108017 A
(800) 1526742
(151) 2019 10 30
(181) 2029 10 30
(891) 2019 10 30
(511) 06, 19, 21, 40
___________________________________________

(260) AM 2021 108075 A
(800) 1527411
(151) 2020 03 20
(181) 2030 03 20
(891) 2020 03 20
(511) 29, 30, 32
___________________________________________

(260) AM 2021 108028 A
(800) 1526942
(151) 2020 02 04
(181) 2030 02 04
(891) 2020 02 04
(511) 28, 30
___________________________________________

(260) AM 2021 108076 A
(800) 1527559
(151) 2020 03 12
(181) 2030 03 12
(891) 2020 03 12
(511) 07, 35, 44
___________________________________________

(260) AM 2021 108035 A
(800) 1527105
(151) 2020 02 14
(181) 2030 02 14
(891) 2020 02 14
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108077 A
(800) 1527580
(151) 2020 02 21
(181) 2030 02 21
(891) 2020 02 21
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2021 108036 A
(800) 1527120
(151) 2019 12 13
(181) 2029 12 13
(891) 2019 12 13
(511) 07, 08, 09
___________________________________________

(260) AM 2021 108078 A
(800) 1527604
(151) 2020 01 13
(181) 2030 01 13
(891) 2020 01 13
(511) 09
___________________________________________

(260) AM 2021 108037 A
(800) 1527175
(151) 2019 10 03
(181) 2029 10 03
(891) 2019 10 03
(511) 03, 09, 14, 16, 18, 25, 35, 41
___________________________________________

(260) AM 2021 108079 A
(800) 1527619
(151) 2020 02 28
(181) 2030 02 28
(891) 2020 02 28
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2021 108038 A
(800) 1527199
(151) 2020 01 31
(181) 2030 01 31
(891) 2020 01 31
(511) 03
___________________________________________

(260) AM 2021 108080 A
(800) 1527665
(151) 2020 03 31
(181) 2030 03 31
(891) 2020 03 31
(511) 33
___________________________________________
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(260) AM 2021 108081 A
(800) 1527691
(151) 2020 03 31
(181) 2030 03 31
(891) 2020 03 31
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108088 A
(800) 1527799
(151) 2020 03 13
(181) 2030 03 13
(891) 2020 03 13
(511) 01
___________________________________________

(260) AM 2021 108082 A
(800) 1527698
(151) 2020 03 13
(181) 2030 03 13
(891) 2020 03 13
(511) 42
___________________________________________

(260) AM 2021 108089 A
(800) 1527823
(151) 2020 02 21
(181) 2030 02 21
(891) 2020 02 21
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2021 108083 A
(800) 1527700
(151) 2019 11 01
(181) 2029 11 01
(891) 2019 11 01
(511) 03
___________________________________________

(260) AM 2021 108090 A
(800) 1527830
(151) 2020 03 12
(181) 2030 03 12
(891) 2020 03 12
(511) 05, 44
___________________________________________

(260) AM 2021 108084 A
(800) 1527703
(151) 2020 01 15
(181) 2030 01 15
(891) 2020 01 15
(511) 18, 24, 25, 35
___________________________________________

(260) AM 2021 108091 A
(800) 1527838
(151) 2020 01 14
(181) 2030 01 14
(891) 2020 01 14
(511) 33
___________________________________________

(260) AM 2021 108085 A
(800) 1527759
(151) 2020 03 12
(181) 2030 03 12
(891) 2020 03 12
(511) 07, 08, 09
___________________________________________

(260) AM 2021 108092 A
(800) 1527840
(151) 2020 03 18
(181) 2030 03 18
(891) 2020 03 18
(511) 14
___________________________________________

(260) AM 2021 108086 A
(800) 1527782
(151) 2020 03 04
(181) 2030 03 04
(891) 2020 03 04
(511) 09
___________________________________________

(260) AM 2021 108093 A
(800) 1527873
(151) 2019 11 01
(181) 2029 11 01
(891) 2019 11 01
(511) 25, 29, 30, 35
___________________________________________

(260) AM 2021 108087 A
(800) 1527786
(151) 2020 02 28
(181) 2030 02 28
(891) 2020 02 28
(511) 03, 05, 32, 35
___________________________________________

(260) AM 2021 108094 A
(800) 1527900
(151) 2020 02 10
(181) 2030 02 10
(891) 2020 02 10
(511) 01, 05, 09, 29, 40, 42
___________________________________________
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(260) AM 2021 108095 A
(800) 1527944
(151) 2019 12 05
(181) 2029 12 05
(891) 2019 12 05
(511) 35, 41
___________________________________________

(260) AM 2021 108103 A
(800) 1528241
(151) 2020 03 05
(181) 2030 03 05
(891) 2020 03 05
(511) 07, 09, 11
___________________________________________

(260) AM 2021 108096 A
(800) 1527977
(151) 2019 12 11
(181) 2029 12 11
(891) 2019 12 11
(511) 03
___________________________________________

(260) AM 2021 108104 A
(800) 1528258
(151) 2020 04 01
(181) 2030 04 01
(891) 2020 04 01
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2021 108097 A
(800) 1528050
(151) 2020 01 17
(181) 2030 01 17
(891) 2020 01 17
(511) 36
___________________________________________

(260) AM 2021 108106 A
(800) 863045
(151) 2005 09 09
(181) 2025 09 09
(891) 2020 04 14
(511) 33
___________________________________________

(260) AM 2021 108098 A
(800) 1528067
(151) 2020 01 13
(181) 2030 01 13
(891) 2020 01 13
(511) 33
___________________________________________

(260) AM 2021 108136 A
(800) 1528385
(151) 2020 04 08
(181) 2030 04 08
(891) 2020 04 08
(511) 07
___________________________________________

(260) AM 2021 108099 A
(800) 1528131
(151) 2019 10 10
(181) 2029 10 10
(891) 2019 10 10
(511) 29, 30
___________________________________________

(260) AM 2021 108137 A
(800) 1528405
(151) 2020 02 28
(181) 2030 02 28
(891) 2020 02 28
(511) 01
___________________________________________

(260) AM 2021 108101 A
(800) 1528151
(151) 2020 03 19
(181) 2030 03 19
(891) 2020 03 19
(511) 36
___________________________________________

(260) AM 2021 108138 A
(800) 1528411
(151) 2020 03 04
(181) 2030 03 04
(891) 2020 03 04
(511) 09, 35, 42
___________________________________________

(260) AM 2021 108102 A
(800) 1528183
(151) 2020 03 05
(181) 2030 03 05
(891) 2020 03 05
(511) 07, 09, 11
___________________________________________

(260) AM 2021 108139 A
(800) 1528443
(151) 2019 11 13
(181) 2029 11 13
(891) 2019 11 13
(511) 37, 42
___________________________________________
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(260) AM 2021 108145 A
(800) 1528561
(151) 2020 02 21
(181) 2030 02 21
(891) 2020 02 21
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2021 108163 A
(800) 1528968
(151) 2019 12 19
(181) 2029 12 19
(891) 2019 12 19
(511) 11
___________________________________________

(260) AM 2021 108146 A
(800) 1528606
(151) 2020 01 22
(181) 2030 01 22
(891) 2020 01 22
(511) 34
___________________________________________

(260) AM 2021 108164 A
(800) 1529020
(151) 2020 03 19
(181) 2030 03 19
(891) 2020 03 19
(511) 35
___________________________________________

(260) AM 2021 108147 A
(800) 1528638
(151) 2020 01 28
(181) 2030 01 28
(891) 2020 01 28
(511) 16, 29, 30
___________________________________________

(260) AM 2021 108165 A
(800) 1529038
(151) 2020 03 17
(181) 2030 03 17
(891) 2020 03 17
(511) 09
___________________________________________

(260) AM 2021 108148 A
(800) 1528642
(151) 2020 01 31
(181) 2030 01 31
(891) 2020 01 31
(511) 09
___________________________________________

(260) AM 2021 108166 A
(800) 1529056
(151) 2019 11 08
(181) 2029 11 08
(891) 2019 11 08
(511) 01, 04
___________________________________________

(260) AM 2021 108149 A
(800) 1528686
(151) 2020 03 02
(181) 2030 03 02
(891) 2020 03 02
(511) 09, 38
___________________________________________

(260) AM 2021 108167 A
(800) 1529092
(151) 2020 02 25
(181) 2030 02 25
(891) 2020 02 25
(511) 01
___________________________________________

(260) AM 2021 108156 A
(800) 1528777
(151) 2020 02 21
(181) 2030 02 21
(891) 2020 02 21
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2021 108168 A
(800) 1529096
(151) 2020 03 01
(181) 2030 03 01
(891) 2020 03 01
(511) 03, 05, 32, 35
___________________________________________

(260) AM 2021 108162 A
(800) 1528887
(151) 2020 02 27
(181) 2030 02 27
(891) 2020 02 27
(511) 03
___________________________________________

(260) AM 2021 108169 A
(800) 1529122
(151) 2020 02 18
(181) 2030 02 18
(891) 2020 02 18
(511) 05
___________________________________________
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(260) AM 2021 108170 A
(800) 1529164
(151) 2020 02 28
(181) 2030 02 28
(891) 2020 02 28
(511) 09
___________________________________________

(260) AM 2021 108189 A
(800) 1529739
(151) 2020 03 06
(181) 2030 03 06
(891) 2020 03 06
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108171 A
(800) 1529165
(151) 2020 04 15
(181) 2030 04 15
(891) 2020 04 15
(511) 07
___________________________________________

(260) AM 2021 108191 A
(800) 570113
(151) 1991 05 16
(181) 2021 05 16
(891) 2019 12 23
(511) 03, 19, 37
___________________________________________

(260) AM 2021 108172 A
(800) 1529215
(151) 2020 03 04
(181) 2030 03 04
(891) 2020 03 04
(511) 28, 35
___________________________________________

(260) AM 2021 108192 A
(800) 902845
(151) 2006 09 07
(181) 2026 09 07
(891) 2020 03 20
(511) 01, 02
___________________________________________

(260) AM 2021 108173 A
(800) 1529304
(151) 2020 03 13
(181) 2030 03 13
(891) 2020 03 13
(511) 06
___________________________________________

(260) AM 2021 108193 A
(800) 1002342
(151) 2009 04 21
(181) 2029 04 21
(891) 2020 04 02
(511) 25
___________________________________________

(260) AM 2021 108174 A
(800) 1529380
(151) 2020 01 09
(181) 2030 01 09
(891) 2020 01 09
(511) 02, 03, 05, 08, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 28,
41
___________________________________________

(260) AM 2021 108194 A
(800) 1035399
(151) 2009 12 04
(181) 2029 12 04
(891) 2020 02 18
(511) 04, 06, 07, 12, 35, 37, 40, 42
___________________________________________

(260) AM 2021 108187 A
(800) 1529685
(151) 2020 01 31
(181) 2030 01 31
(891) 2020 01 31
(511) 09, 12, 18, 25, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43
___________________________________________
(260) AM 2021 108188 A
(800) 1529725
(151) 2020 04 01
(181) 2030 04 01
(891) 2020 04 01
(511) 01, 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108195 A
(800) 1155935
(151) 2013 02 08
(181) 2023 02 08
(891) 2020 03 20
(511) 01, 02
___________________________________________
(260) AM 2021 108196 A
(800) 1233442
(151) 2014 11 26
(181) 2024 11 26
(891) 2020 04 23
(511) 07
___________________________________________
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(260) AM 2021 108197 A
(800) 1339116
(151) 2016 12 23
(181) 2026 12 23
(891) 2020 03 23
(511) 01, 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108244 A
(800) 1530006
(151) 2020 03 24
(181) 2030 03 24
(891) 2020 03 24
(511) 03
___________________________________________

(260) AM 2021 108199 A
(800) 1435084
(151) 2018 10 12
(181) 2028 10 12
(891) 2020 03 31
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108245 A
(800) 1530013
(151) 2019 11 21
(181) 2029 11 21
(891) 2019 11 21
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2021 108200 A
(800) 1436525
(151) 2018 10 08
(181) 2028 10 08
(891) 2020 04 20
(511) 31
___________________________________________

(260) AM 2021 108246 A
(800) 1530026
(151) 2019 12 20
(181) 2029 12 20
(891) 2019 12 20
(511) 11
___________________________________________

(260) AM 2021 108202 A
(800) 1472022
(151) 2019 05 14
(181) 2029 05 14
(891) 2020 04 20
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108247 A
(800) 1530033
(151) 2019 11 21
(181) 2029 11 21
(891) 2019 11 21
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2021 108203 A
(800) 1505799
(151) 2019 10 02
(181) 2029 10 02
(891) 2020 04 22
(511) 05, 30, 35
___________________________________________

(260) AM 2021 108248 A
(800) 1530038
(151) 2019 12 17
(181) 2029 12 17
(891) 2019 12 17
(511) 33
___________________________________________

(260) AM 2021 108204 A
(800) 1512334
(151) 2019 10 09
(181) 2029 10 09
(891) 2020 02 05
(511) 35
___________________________________________

(260) AM 2021 108249 A
(800) 1530041
(151) 2020 01 06
(181) 2030 01 06
(891) 2020 01 06
(511) 07
___________________________________________

(260) AM 2021 108205 A
(800) 1518465
(151) 2019 12 17
(181) 2029 12 17
(891) 2020 04 02
(511) 03
___________________________________________

(260) AM 2021 108250 A
(800) 1530095
(151) 2020 02 21
(181) 2030 02 21
(891) 2020 02 21
(511) 05
___________________________________________
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(260) AM 2021 108251 A
(800) 1530105
(151) 2019 11 26
(181) 2029 11 26
(891) 2019 11 26
(511) 01, 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108259 A
(800) 1530211
(151) 2020 02 18
(181) 2030 02 18
(891) 2020 02 18
(511) 29
___________________________________________

(260) AM 2021 108252 A
(800) 1530114
(151) 2020 02 21
(181) 2030 02 21
(891) 2020 02 21
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108260 A
(800) 1530241
(151) 2020 02 27
(181) 2030 02 27
(891) 2020 02 27
(511) 09, 10
___________________________________________

(260) AM 2021 108253 A
(800) 1530146
(151) 2020 03 06
(181) 2030 03 06
(891) 2020 03 06
(511) 03, 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108261 A
(800) 1530250
(151) 2020 04 06
(181) 2030 04 06
(891) 2020 04 06
(511) 25, 28, 35, 38, 41, 45
___________________________________________

(260) AM 2021 108254 A
(800) 1530168
(151) 2020 01 13
(181) 2030 01 13
(891) 2020 01 13
(511) 33
___________________________________________

(260) AM 2021 108262 A
(800) 1530387
(151) 2020 03 12
(181) 2030 03 12
(891) 2020 03 12
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108255 A
(800) 1530170
(151) 2020 03 06
(181) 2030 03 06
(891) 2020 03 06
(511) 03, 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108263 A
(800) 1530397
(151) 2019 12 25
(181) 2029 12 25
(891) 2019 12 25
(511) 29, 30
___________________________________________

(260) AM 2021 108256 A
(800) 1530180
(151) 2020 03 04
(181) 2030 03 04
(891) 2020 03 04
(511) 05, 10
___________________________________________

(260) AM 2021 108264 A
(800) 1530432
(151) 2020 02 06
(181) 2030 02 06
(891) 2020 02 06
(511) 14
___________________________________________

(260) AM 2021 108258 A
(800) 1530188
(151) 2020 02 11
(181) 2030 02 11
(891) 2020 02 11
(511) 09
___________________________________________

(260) AM 2021 108265 A
(800) 1530453
(151) 2020 03 04
(181) 2030 03 04
(891) 2020 03 04
(511) 09, 35, 42
___________________________________________
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(260) AM 2021 108267 A
(800) 1530561
(151) 2020 02 28
(181) 2030 02 28
(891) 2020 02 28
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2021 108274 A
(800) 1530817
(151) 2019 11 19
(181) 2029 11 19
(891) 2019 11 19
(511) 06, 11
___________________________________________

(260) AM 2021 108268 A
(800) 1530573
(151) 2020 01 31
(181) 2030 01 31
(891) 2020 01 31
(511) 09, 41
___________________________________________

(260) AM 2021 108278 A
(800) 1530834
(151) 2019 10 21
(181) 2029 10 21
(891) 2019 10 21
(511) 06, 07, 17, 35, 37, 40
___________________________________________

(260) AM 2021 108269 A
(800) 1530609
(151) 2020 02 07
(181) 2030 02 07
(891) 2020 02 07
(511) 06, 07, 09, 11, 12, 19, 20, 35, 37, 42
___________________________________________

(260) AM 2021 108288 A
(800) 1471191
(151) 2019 04 24
(181) 2029 04 24
(891) 2020 04 28
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108270 A
(800) 1530616
(151) 2020 03 16
(181) 2030 03 16
(891) 2020 03 16
(511) 10
___________________________________________

(260) AM 2021 108341 A
(800) 1531326
(151) 2020 04 10
(181) 2030 04 10
(891) 2020 04 10
(511) 29
___________________________________________

(260) AM 2021 108271 A
(800) 1530706
(151) 2020 02 21
(181) 2030 02 21
(891) 2020 02 21
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2021 108342 A
(800) 1531332
(151) 2020 02 28
(181) 2030 02 28
(891) 2020 02 28
(511) 28, 30, 41
___________________________________________

(260) AM 2021 108272 A
(800) 1530719
(151) 2020 03 25
(181) 2030 03 25
(891) 2020 03 25
(511) 09
___________________________________________

(260) AM 2021 108346 A
(800) 1531518
(151) 2020 04 03
(181) 2030 04 03
(891) 2020 04 03
(511) 08, 11
___________________________________________

(260) AM 2021 108273 A
(800) 1530793
(151) 2019 09 10
(181) 2029 09 10
(891) 2019 09 10
(511) 09, 10
___________________________________________

(260) AM 2021 108347 A
(800) 1531522
(151) 2020 03 12
(181) 2030 03 12
(891) 2020 03 12
(511) 32
___________________________________________
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(260) AM 2021 108348 A
(800) 1531524
(151) 2020 04 06
(181) 2030 04 06
(891) 2020 04 06
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108373 A
(800) 735019
(151) 2000 04 21
(181) 2030 04 21
(891) 2020 04 29
(511) 16, 18
___________________________________________

(260) AM 2021 108349 A
(800) 1531555
(151) 2020 02 13
(181) 2030 02 13
(891) 2020 02 13
(511) 09, 41, 42, 44
___________________________________________

(260) AM 2021 108375 A
(800) 1127674
(151) 2011 12 14
(181) 2021 12 14
(891) 2020 01 20
(511) 03, 21
___________________________________________

(260) AM 2021 108361 A
(800) 1532009
(151) 2019 12 16
(181) 2029 12 16
(891) 2019 12 16
(511) 01, 05, 31, 35, 41, 44
___________________________________________

(260) AM 2021 108376 A
(800) 1355987
(151) 2017 05 31
(181) 2027 05 31
(891) 2020 04 28
(511) 03, 35
___________________________________________

(260) AM 2021 108362 A
(800) 1532033
(151) 2020 02 04
(181) 2030 02 04
(891) 2020 02 04
(511) 09
___________________________________________

(260) AM 2021 108377 A
(800) 1378942
(151) 2017 08 02
(181) 2027 08 02
(891) 2020 01 10
(511) 02
___________________________________________

(260) AM 2021 108363 A
(800) 1532038
(151) 2019 11 15
(181) 2029 11 15
(891) 2019 11 15
(511) 11, 20, 21
___________________________________________

(260) AM 2021 108378 A
(800) 1396305
(151) 2017 12 04
(181) 2027 12 04
(891) 2020 03 17
(511) 35
___________________________________________

(260) AM 2021 108364 A
(800) 1532055
(151) 2019 12 02
(181) 2029 12 02
(891) 2019 12 02
(511) 25, 29, 30, 35
___________________________________________

(260) AM 2021 108379 A
(800) 1402623
(151) 2017 12 26
(181) 2027 12 26
(891) 2020 04 22
(511) 20, 35
___________________________________________

(260) AM 2021 108365 A
(800) 1532106
(151) 2020 02 26
(181) 2030 02 26
(891) 2020 02 26
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108381 A
(800) 1422730
(151) 2018 08 07
(181) 2028 08 07
(891) 2020 02 03
(511) 05, 10
___________________________________________
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(260) AM 2021 108382 A
(800) 1449041
(151) 2018 12 10
(181) 2028 12 10
(891) 2020 04 13
(511) 09
___________________________________________
(260) AM 2021 108383 A
(800) 1460868
(151) 2018 12 20
(181) 2028 12 20
(891) 2020 04 01
(511) 11, 20, 35
___________________________________________
(260) AM 2021 108436 A
(800) 1532340
(151) 2020 02 25
(181) 2030 02 25
(891) 2020 02 25
(511) 33
___________________________________________
(260) AM 2021 108444 A
(800) 1532393
(151) 2020 03 10
(181) 2030 03 10
(891) 2020 03 10
(511) 25, 35
___________________________________________
(260) AM 2021 108454 A
(800) 1532679
(151) 2019 12 23
(181) 2029 12 23
(891) 2019 12 23
(511) 29, 30, 31, 35, 36, 43
___________________________________________
(260) AM 2021 108455 A
(800) 1532684
(151) 2020 03 17
(181) 2030 03 17
(891) 2020 03 17
(511) 33
___________________________________________
(260) AM 2021 108456 A
(800) 1532719
(151) 2020 01 16
(181) 2030 01 16
(891) 2020 01 16
(511) 25, 28, 38, 41
___________________________________________
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(260) AM 2021 108457 A
(800) 1532754
(151) 2020 02 18
(181) 2030 02 18
(891) 2020 02 18
(511) 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
___________________________________________
(260) AM 2021 108460 A
(800) 1532798
(151) 2020 02 18
(181) 2030 02 18
(891) 2020 02 18
(511) 44
___________________________________________
(260) AM 2021 108461 A
(800) 1532806
(151) 2020 03 26
(181) 2030 03 26
(891) 2020 03 26
(511) 33
___________________________________________
(260) AM 2021 108462 A
(800) 1532811
(151) 2020 01 16
(181) 2030 01 16
(891) 2020 01 16
(511) 07, 09, 09, 11, 35, 42
___________________________________________
(260) AM 2021 108464 A
(800) 1532862
(151) 2020 02 25
(181) 2030 02 25
(891) 2020 02 25
(511) 33
___________________________________________
(260) AM 2021 108466 A
(800) 1532927
(151) 2019 07 16
(181) 2029 07 16
(891) 2019 07 16
(511) 03, 05
___________________________________________
(260) AM 2021 108474 A
(800) 1533235
(151) 2020 04 14
(181) 2030 04 14
(891) 2020 04 14
(511) 04
___________________________________________
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(260) AM 2021 108476 A
(800) 1533418
(151) 2019 12 04
(181) 2029 12 04
(891) 2019 12 04
(511) 09, 12, 16, 35, 37, 42
___________________________________________

(260) AM 2021 108551 A
(800) 1534040
(151) 2020 02 21
(181) 2030 02 21
(891) 2020 02 21
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2021 108541 A
(800) 1533745
(151) 2020 04 01
(181) 2030 04 01
(891) 2020 04 01
(511) 02, 03
___________________________________________

(260) AM 2021 108557 A
(800) 1534147
(151) 2020 04 28
(181) 2030 04 28
(891) 2020 04 28
(511) 14
___________________________________________

(260) AM 2021 108542 A
(800) 1533804
(151) 2020 04 15
(181) 2030 04 15
(891) 2020 04 15
(511) 09, 16, 20, 42
___________________________________________

(260) AM 2021 108558 A
(800) 1534194
(151) 2020 05 11
(181) 2030 05 11
(891) 2020 05 11
(511) 07
___________________________________________

(260) AM 2021 108543 A
(800) 1533864
(151) 2020 01 18
(181) 2030 01 18
(891) 2020 01 18
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108559 A
(800) 1534201
(151) 2020 03 27
(181) 2030 03 27
(891) 2020 03 27
(511) 03
___________________________________________

(260) AM 2021 108545 A
(800) 1533908
(151) 2020 04 23
(181) 2030 04 23
(891) 2020 04 23
(511) 14
___________________________________________

(260) AM 2021 108560 A
(800) 1534280
(151) 2020 05 11
(181) 2030 05 11
(891) 2020 05 11
(511) 25
___________________________________________

(260) AM 2021 108546 A
(800) 1533910
(151) 2020 05 06
(181) 2030 05 06
(891) 2020 05 06
(511) 09
___________________________________________

(260) AM 2021 108561 A
(800) 1534287
(151) 2019 12 18
(181) 2029 12 18
(891) 2019 12 18
(511) 03
___________________________________________

(260) AM 2021 108550 A
(800) 1534015
(151) 2020 03 20
(181) 2030 03 20
(891) 2020 03 20
(511) 12
___________________________________________

(260) AM 2021 108562 A
(800) 1534320
(151) 2020 04 29
(181) 2030 04 29
(891) 2020 04 29
(511) 10
___________________________________________
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(260) AM 2021 108563 A
(800) 1534384
(151) 2020 05 11
(181) 2030 05 11
(891) 2020 05 11
(511) 39
___________________________________________

(260) AM 2021 108645 A
(800) 1535553
(151) 2020 03 12
(181) 2030 03 12
(891) 2020 03 12
(511) 06, 07, 09, 11
___________________________________________

(260) AM 2021 108565 A
(800) 740041
(151) 2000 05 18
(181) 2030 05 18
(891) 2020 05 19
(511) 10
___________________________________________

(260) AM 2021 108646 A
(800) 1535665
(151) 2020 04 03
(181) 2030 04 03
(891) 2020 04 03
(511) 09, 35, 36, 38, 39, 43
___________________________________________

(260) AM 2021 108566 A
(800) 1390984
(151) 2018 01 15
(181) 2028 01 15
(891) 2020 04 03
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108699 A
(800) 1535778
(151) 2020 04 28
(181) 2030 04 28
(891) 2020 04 28
(511) 03, 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108567 A
(800) 1427671
(151) 2018 09 12
(181) 2028 09 12
(891) 2020 05 20
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108723 A
(800) 1536586
(151) 2020 03 16
(181) 2030 03 16
(891) 2020 03 16
(511) 10
___________________________________________

(260) AM 2021 108568 A
(800) 1477633
(151) 2019 06 13
(181) 2029 06 13
(891) 2020 05 20
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108724 A
(800) 1536598
(151) 2020 03 12
(181) 2030 03 12
(891) 2020 03 12
(511) 25
___________________________________________

(260) AM 2021 108569 A
(800) 1480178
(151) 2019 06 17
(181) 2029 06 17
(891) 2020 05 15
(511) 03
___________________________________________

(260) AM 2021 108726 A
(800) 1536704
(151) 2020 03 25
(181) 2030 03 25
(891) 2020 03 25
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2021 108644 A
(800) 1535486
(151) 2020 02 12
(181) 2030 02 12
(891) 2020 02 12
(511) 09, 35, 38, 42
___________________________________________

(260) AM 2021 108728 A
(800) 1536720
(151) 2020 03 02
(181) 2030 03 02
(891) 2020 03 02
(511) 09
___________________________________________
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(260) AM 2021 108729 A
(800) 1536774
(151) 2020 02 26
(181) 2030 02 26
(891) 2020 02 26
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108793 A
(800) 1536968
(151) 2019 12 10
(181) 2029 12 10
(891) 2019 12 10
(511) 01, 04, 05, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 40, 42, 44
___________________________________________

(260) AM 2021 108731 A
(800) 1536823
(151) 2020 04 21
(181) 2030 04 21
(891) 2020 04 21
(511) 09
___________________________________________

(260) AM 2021 108794 A
(800) 1536976
(151) 2020 03 25
(181) 2030 03 25
(891) 2020 03 25
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2021 108732 A
(800) 1163163
(151) 2013 04 30
(181) 2023 04 30
(891) 2020 06 02
(511) 01
___________________________________________

(260) AM 2021 108832 A
(800) 1537982
(151) 2020 06 03
(181) 2030 06 03
(891) 2020 06 03
(511) 20
___________________________________________

(260) AM 2021 108733 A
(800) 1469025
(151) 2019 04 02
(181) 2029 04 02
(891) 2020 06 04
(511) 12
___________________________________________

(260) AM 2021 108836 A
(800) 1538102
(151) 2020 04 14
(181) 2030 04 14
(891) 2020 04 14
(511) 09
___________________________________________

(260) AM 2021 108790 A
(800) 1536857
(151) 2020 04 24
(181) 2030 04 24
(891) 2020 04 24
(511) 29, 30, 32
___________________________________________

(260) AM 2021 108925 A
(800) 1539093
(151) 2020 04 09
(181) 2030 04 09
(891) 2020 04 09
(511) 29, 30, 31, 32
___________________________________________

(260) AM 2021 108791 A
(800) 1536889
(151) 2020 02 18
(181) 2030 02 18
(891) 2020 02 18
(511) 09, 28, 41
___________________________________________

(260) AM 2021 108926 A
(800) 1539113
(151) 2020 05 29
(181) 2030 05 29
(891) 2020 05 29
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2021 108792 A
(800) 1536962
(151) 2020 04 17
(181) 2030 04 17
(891) 2020 04 17
(511) 03
___________________________________________

(260) AM 2021 108927 A
(800) 1539143
(151) 2020 02 07
(181) 2030 02 07
(891) 2020 02 07
(511) 35, 42
___________________________________________
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(260) AM 2021 108928 A
(800) 1539169
(151) 2020 05 19
(181) 2030 05 19
(891) 2020 05 19
(511) 30
___________________________________________

(260) AM 2021 109083 A
(800) 1541170
(151) 2020 04 08
(181) 2030 04 08
(891) 2020 04 08
(511) 03
___________________________________________

(260) AM 2021 108990 A
(800) 1539916
(151) 2020 03 12
(181) 2030 03 12
(891) 2020 03 12
(511) 08, 11, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 35, 43
___________________________________________

(260) AM 2021 109084 A
(800) 1541185
(151) 2020 02 27
(181) 2030 02 27
(891) 2020 02 27
(511) 03, 05
___________________________________________

(260) AM 2021 108991 A
(800) 1539935
(151) 2020 02 08
(181) 2030 02 08
(891) 2020 02 08
(511) 33
___________________________________________

(260) AM 2021 109085 A
(800) 1541193
(151) 2020 02 28
(181) 2030 02 28
(891) 2020 02 28
(511) 09, 16, 28, 37, 38, 41, 42, 45
___________________________________________

(260) AM 2021 108992 A
(800) 1539970
(151) 2020 05 20
(181) 2030 05 20
(891) 2020 05 20
(511) 03, 05
___________________________________________

(260) AM 2021 109086 A
(800) 1541194
(151) 2020 04 15
(181) 2030 04 15
(891) 2020 04 15
(511) 03, 05, 10
___________________________________________

(260) AM 2021 108993 A
(800) 1540015
(151) 2020 06 03
(181) 2030 06 03
(891) 2020 06 03
(511) 11
___________________________________________

(260) AM 2021 109145 A
(800) 1541274
(151) 2020 05 21
(181) 2030 05 21
(891) 2020 05 21
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2021 109055 A
(800) 1540303
(151) 2020 06 03
(181) 2030 06 03
(891) 2020 06 03
(511) 43
___________________________________________

(260) AM 2021 109146 A
(800) 1541299
(151) 2020 05 21
(181) 2030 05 21
(891) 2020 05 21
(511) 05
___________________________________________

(260) AM 2021 109056 A
(800) 1540363
(151) 2020 06 11
(181) 2030 06 11
(891) 2020 06 11
(511) 03
___________________________________________

(260) AM 2021 109150 A
(800) 1541320
(151) 2020 05 21
(181) 2030 05 21
(891) 2020 05 21
(511) 05
___________________________________________
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(260) AM 2021 109182 A
(800) 1542206
(151) 2020 06 09
(181) 2030 06 09
(891) 2020 06 09
(511) 31
___________________________________________

(260) AM 2021 109267 A
(800) 1543384
(151) 2020 03 31
(181) 2030 03 31
(891) 2020 03 31
(511) 10
___________________________________________

(260) AM 2021 109184 A
(800) 1542254
(151) 2020 03 03
(181) 2030 03 03
(891) 2020 03 03
(511) 35, 41
___________________________________________

(260) AM 2021 109268 A
(800) 1543398
(151) 2020 02 18
(181) 2030 02 18
(891) 2020 02 18
(511) 29, 30, 32
___________________________________________

(260) AM 2021 109185 A
(800) 1542287
(151) 2020 06 22
(181) 2030 06 22
(891) 2020 06 22
(511) 09, 42
___________________________________________

(260) AM 2021 109269 A
(800) 1543401
(151) 2020 06 01
(181) 2030 06 01
(891) 2020 06 01
(511) 21
___________________________________________

(260) AM 2021 109186 A
(800) 1542295
(151) 2020 06 04
(181) 2030 06 04
(891) 2020 06 04
(511) 01, 04, 35, 37, 41
___________________________________________
(260) AM 2021 109187 A
(800) 1542313
(151) 2020 06 01
(181) 2030 06 01
(891) 2020 06 01
(511) 10
___________________________________________
(260) AM 2021 109265 A
(800) 1543327
(151) 2020 06 23
(181) 2030 06 23
(891) 2020 06 23
(511) 35
___________________________________________
(260) AM 2021 109266 A
(800) 1543343
(151) 2020 04 30
(181) 2030 04 30
(891) 2020 04 30
(511) 42, 44
___________________________________________
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Gგეოგრაფიული აღნიშვნები
რეგისტრირებული გეოგრაფიული აღნიშვნები
(111) 22
(151) 2021 05 21
(540)

ქვევრი

(732) საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159, თბილისი, საქართველო
(511) 21
_________________________________________
(111) 981
(151) 2021 05 31
(540)

მაღრაანის ქისი

(732) ა(ა)იპ „მაღრაანის ღვინო“
სოფ. მაღრაანი, ახმეტის მუნიციპალიტეტი, საქართველო
(511) 33
_________________________________________

საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებები
დაცული საერთაშორისო ადგილწარმოშობის დასახელებები
(800) 1150
(151) 2020 03 03
(540)

Huile d’Olive Téboursouk
(732) SMSA Zaitouna Société Mutuelle des Services Agricoles
SMSA Zaitouna Société Mutuelle des Services Agricoles Rue 9 Avril Immeuble UTAP Téboursouk
9040 Béja, ტუნისი
(511)
29 – Olive oil.
_________________________________________
(800) 1151
(151) 2020 08 07
(540)

TARRAZÚ
(732) Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú is the holder of the appellation of origin TARRAZÚ, which may
only be used with the authorization of the Asociación Consejo Administrator de origen Tarrazú San
José, Tarrazú San Marcos, Upas Los Santos Building, located 100 north and 100 east of the San Bosco
Gas Station, კოსტა-რიკა
(511)
30 – Coffee.
_________________________________________
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ოფიციალური შეტყობინებები
გამოგონებები
პატენტის მოქმედების აღდგენა
(21) AP 2015 14327
(11) P 2018 6872 B
(73) ასტელას ფარმა იუროპ ლტდ
(54) ტიაკუმიცინური ნაერთით მკურნალობა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 11
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2021 06 10
________________________________________

პატენტების გაუქმება აღდგენის უფლებით
(21) AP 2007 10044
(11) P 2009 4586 B
(73) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ჩასავოი ზავოდ ნიკა“
(54) საათი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 04
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 04
________________________________________
(21) AP 2006 10459
(11) P 2011 5324 B
(73) ბაიოჯენ მა ინკ.
(54) TWEAK შემაკავშირებელი ანტისხეულები
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 25
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 25
________________________________________
(21) AP 2009 11256
(11) P 2011 5286 B
(73) დევი ვასაძე
(54) სამოქალაქო თავდაცვის შეტყობინების სისტემა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 15
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 15
________________________________________
(21) AP 2009 12035
(11) P 2013 5857 B
(73) პიერ ფაბრ დერმო-კოსმეტიკ
(54) დამარბილებელი კომპოზიცია ატოპიური დერმატიტის პრევენციული მკურნალობისათვის
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 18
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 18
________________________________________
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ოფიციალური შეტყობინებები
(21) AP 2009 12036
(11) P 2013 5900 B
(73) პიერ ფაბრ დერმო-კოსმეტიკ
(54) დამარბილებელი კომპოზიცია
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 18
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 18
________________________________________
(21) AP 2010 12453
(11) P 2013 5965 B
(73) პიერ ფაბრ დერმო-კოსმეტიკ
(54) დელტა-ტოკოფერილ-კარბოჰიდრატის გამოყენება დეპიგმენტირების აგენტის სახით
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 12
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 12
________________________________________
(21) AP 2010 12505
(11) P 2015 6328 B
(73) მილენიუმ ფარმაცეუტიკალს ინკ.
(54) მყარი ფორმის ფარმაცევტული კომპოზიციები და მათი მიღების ხერხი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 14
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 14
________________________________________
(21) AP 2010 12570
(11) P 2016 6418 B
(73) მედისის ფარმასიუთიქალ კორპორეიშენ
(54) იმიქვიმოდის შემცველი მცირე დოზიანი ძლიერმოქმედი ფორმულაციები და დოზირების
ხანმოკლე რეჟიმი გენიტალური და პერიანალური მეჭეჭების სამკურნალოდ
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 04 30
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 04 30
________________________________________
(21) AP 2012 13302
(11) P 2018 6866 B
(73) მილენიუმ ფარმასეუტიკალს ინკ.
(54) ანტი-α4β7 ანტისხეულის შემადგენლობა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 02
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 02
________________________________________
(21) AP 2012 13310
(11) P 2015 6397 B
(73) ეგიშ დიოდისერდიარ ნიილვანოშან მიუკედე რესვენტარშაშაგ
(54) რივაროქსაბანის მიღების ხერხი და ამ ხერხით მიღებული შუალედური ნაერთები
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 04
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 04
________________________________________
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(21) AP 2012 13326
(11) P 2017 6614 B
(73) ჯოინტ სტოკ კომპანი „ფარმასინთეზ“
(54) ნაერთები შეხორცებების წარმოქმნის მკურნალობის ან პროფილაქტიკისთვის,
ფარმაცევტული კომპოზიციები მათ საფუძველზე და მათი გამოყენება შეხორცების
პროცესის პროფილაქტიკასა და მკურნალობაში
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 17
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 17
________________________________________
(21) AP 2014 13456
(11) P 2016 6509 B
(73) ლევან ნადარეიშვილი
(54) ნადარეიშვილის მოწყობილობა პოლიმერული ნიმუშების გასაჭიმად
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 01
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 01
________________________________________
(21) AP 2013 13659
(11) P 2017 6754 B
(73) ვესტერნ უნივერსიტი ოფ ხელთ საიენსიზ;
თეზორკს ფარმა, ელ ელ სი
(54) ტესტოსტერონის პროლიპოსომური კომპოზიციები
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 09
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 09
________________________________________
(21) AP 2013 13676
(11) P 2017 6705 B
(73) არვენ აილაკ სანაიი ვე ტიკარეტ ა.ს.
(54) საინჰალაციო მოწყობილობა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 21
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 05 21
________________________________________
(21) AP 2015 13814
(11) P 2016 6503 B
(73) სიმონ კვირკვია
(54) მატარებელთა მოძრაობის რეგულირების ხერხი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 04 30
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 04 30
________________________________________
(21) AP 2016 14120
(11) P 2017 6714 B
(73) შპს „ინტელკომ ჯგუფი“
(54) ოპტიკური კაბელის დამცავი გარსის მოსაცილებელი ინსტრუმენტი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 04
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 04
________________________________________
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ოფიციალური შეტყობინებები
(21) AP 2016 14141
(11) P 2019 7031 B
(73) ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
(54) ხისტი დასხივებისადმი რადიაციულად მედეგი ნახევარგამტარი ელექტრული მასალა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 11
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 11
________________________________________
(21) AP 2016 14142
(11) P 2019 6986 B
(73) ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
(54) InAs-CaAs -ის მყარი ხსნარების მოცულობითი კრისტალების მიღების ხერხი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 11
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 11
________________________________________
(21) AP 2016 14154
(11) P 2017 6726 B
(73) თემურ მაისურაძე
(54) ისრული გადამყვანი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 24
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 24
________________________________________
(21) AP 2016 14155
(11) P 2018 6814 B
(73) სსიპ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“
(54) კრიტიკული მეტეოროლოგიური სიტუაციის მონიტორინგის, დეტექტირებისა
და შეტყობინების სისტემა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 24
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 24
________________________________________
(21) AP 2015 14327
(11) P 2018 6872 B
(73) ასტელას ფარმა იუროპ ლტდ
(54) ტიაკუმიცინური ნაერთით მკურნალობა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 11
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2023 05 11
________________________________________
(21) AP 2015 14335
(11) P 2018 6888 B
(73) სააქციო საზოგადოება „ოლაინფარმ“
(54) ფარმაცევტული კომპოზიცია იმ დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობისათვის,
რომლებიც დაკავშირებულია გაზრდილ ინდუცირებად აზოტის ოქსიდის სინთაზასთან
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 14
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 14
________________________________________
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ოფიციალური შეტყობინებები
(21) AP 2015 14706
(11) P 2020 7111 B
(73) არიად ფარმასიუტიკალს ინკ.
(54) ჰეტეროარილური ნაერთები კინაზას ინჰიბირებისათვის
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 13
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 13
________________________________________
(21) AP 2018 14777
(11) P 2020 7077 B
(73) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
მერაბ შალამბერიძე
(54) პოლიმერული კომპოზიცია ორთოპედიული სუპინატორების დასამზადებლად
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 10
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 10
________________________________________
(21) AP 2019 15065
(11) P 2020 7185 B
(73) სერგო ჯორბენაძე
(54) ავტოპარკინგის ლიფტი „სერჯო“
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 02
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 02
________________________________________
(21) AP 2005 9737
(11) P 2012 5462 B
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი კორპორეიშენ
(54) მოწყობილობა და ხერხი საგანგებო გამოძახებების ხელშეწყობისათვის უსადენო
ლოკალურ ქსელში
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 09
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 09
________________________________________
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პატენტების მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა
(21) AP 2007 10989
(11) P 2011 5283 B
(73) ნოვარტის აგ;
ასტექს თერაპეუტიკს ლტდ
(54) პიროლოპირიმიდინ ნაერთები და მათი გამოყენება
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 05 24
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 05 24
________________________________________
(21) AP 2009 12040
(11) P 2015 6300 B
(73) ინკურონ, ლლკ;
ჰელტ რისერჩ ინკ.
(54) უჯრედის ნეკროზის ინდუცირება ადაპტაციური სითბური შოკის რეაქციის ინჰიბირებით
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 05 20
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 05 20
________________________________________
(21) AP 2012 13304
(11) P 2017 6734 B
(73) მილენიუმ ფარმასეუტიკალს ინკ.
(54) ანტი-α4β7 ანტისხეულის შემადგენლობა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 05 02
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 05 02
________________________________________
(21) AP 2012 13338
(11) P 2016 6542 B
(73) რიხტერ-ჰელმ ბიოტექ გმბჰ & კო. კგ
(54) ხსნადი ინტერფერონის რეკომბინანტული ექსპრესია
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 05 21
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 05 21
________________________________________
(21) AP 2014 13461
(11) P 2015 6356 B
(73) შპს ეკოი
(54) რეზინატექნიკური ნარჩენების გადამუშავების ხერხი და მოწყობილობა მისი
რეალიზაციისათვის
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 05 06
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 05 06
________________________________________
(21) AP 2013 13678
(11) P 2017 6746 B
(73) არვენ აილაკ სანაიი ვე ტიკარეტ ა.ს.
(54) საინჰალაციო მოწყობილობა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 05 16
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 05 16
________________________________________
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(21) AP 2016 14147
(11) P 2019 7044 B
(73) მარლენ შალამბერიძე;
აკაკი კაკაურიძე;
თამარ ცქიფურიშვილი;
თედორე ფხაკაძე
(54) არადნობად ელექტროდებიანი კრისტალიზატორი ლითონების ელექტროწიდური
გადადნობისათვის
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 05 18
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 05 18
________________________________________
(21) AP 2015 14351
(11) P 2018 6873 B
(73) ზი ფიუჩერ გრუპ ას
(54) სისტემა სტუდიიდან წარმოსახვითი მოდელირებული გამოსახულების რეალურ
ვიდეოკადრთან შესათავსებლად
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 05 20
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 05 20
________________________________________
(21) AP 2003 8538
(11) P 2006 3938 B
(73) ბრისტოლ-მაიერს სკუიბ ჰოლდინგს აირლენდ ანლიმიტიდ კომპანი
(54) C ჰეპატიტის ვირუსის ინჰიბიტორები
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 05 20
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 05 20
________________________________________

პატენტების მოქმედების ვადის ამოწურვა
(21) AP 2011 12225
(11) P 2012 1714 B
(73) გურამ ბერაია
(54) აკუმულატორის ავტონომიური სამუხტავი მოწყობილობა
პატენტის მოქმედების ვადის ამოწურვის თარიღი: 17 05 2021
________________________________________
(21) AP 2001 6707
(11) P 2005 3658 B
(73) ბრისტოლ-მაიერს სქუიბ კო.
(54) ხსნადი CTLA4 მუტანტური მოლეკულები და მათი გამოყენება
პატენტის მოქმედების ვადის ამოწურვის თარიღი: 23 05 2021
________________________________________
(21) AP 2001 6749
(11) P 2005 3492 B
(73) მერკ შარპ & დოუმ კორპ.
(54) 5-ქლორ-3-(4-მეთანსულფონილფენილ)-6'-მეთილ-[2,3'] ბიპირიდინილი, სუფთა კრისტალური
ფორმით და მისი მიღების ხერხი
პატენტის მოქმედების ვადის ამოწურვის თარიღი: 22 05 2021
________________________________________
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სასარგებლო მოდელები
პატენტების გაუქმება აღდგენის უფლებით
(21) AU 2013 13085
(11) U 2014 1803 Y
(73) ზვიად გუგავა
(54) სუნელ-სანელებელი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 10
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 10
________________________________________
(21) AU 2014 13472
(11) U 2015 1875 Y
(73) გოგა ჩახაია;
ზურაბ ვარაზაშვილი;
ლევან წულუკიძე
(54) ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო გეოხალიჩა
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 16
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 16
________________________________________
(21) AU 2018 14779
(11) U 2019 2016 Y
(73) რევაზ სიხარულიძე
(54) არმატურის კარკასი თბოიზოლირებული გადახურვის ფილისათვის
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2021 05 11
პატენტის მოქმედების აღდგენის ზღვრული თარიღი: 2022 05 11
________________________________________

პატენტების მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვა
(21) AU 2011 12227
(11) U 2012 1715 Y
(73) ვალერ ბოგვერაძე
(54) ბოგვერაძის ნამცხვრის დამზადების ხერხი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 05 19
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 05 19
________________________________________
(21) AU 2018 14787
(11) U 2020 2035 Y
(73) სერგო ჯორბენაძე
(54) ავტომობილის ქვესადგამის ფიქსატორი
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 05 17
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2021 05 17
________________________________________
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დიზაინები
დიზაინის რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება
(11) D 2016 690 S
(73) შპს „ჩერი“ (GE)
დიდი ლილო, ალ. ქართველიშვილის ქ., ნაკვეთი 726, 0198, თბილისი, საქართველო (GE)
(54) შეფუთვა
(28) 9
(24) 2016 07 21
(18) 2026 07 21
(58) 2021 06 03
________________________________________

დიზაინების რეგისტრაციის გაუქმება
(11) D 2011 466 S
(73) სააქციო საზოგადოება „ლომისი“ (GE)
სოფ. ნატახტარი, მცხეთა, 3308, საქართველო (GE)
(54) ბოთლი
(18) 2020 11 09
(58) 2021 05 28
________________________________________
(11) D 2015 655 S
(73) ჯიმშერ ჩხაიძე (GE)
ფალიაშვილის ქ. 92/10, 0162, თბილისი, საქართველო (GE)
(54) ეტიკეტი
(18) 2020 10 27
(58) 2021 05 19
________________________________________
(11) D 2015 657 S
(73) გიორგი ზაუტაშვილი (GE)
მ. ქანთარიას ქ. 10, ბ. 2, 0186, თბილისი, საქართველო (GE)
(54) ბოთლი
(18) 2020 10 29
(58) 2021 05 19
________________________________________
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საერთაშორისო დიზაინების რეგისტრაციის მოქმედების ვადის
გაგრძელება
(11) DM/67504
(73) FRITONEX AG
Breiten 67, CH-3636 Forst b. Längenbühl (CH) MARTIN FRISCHKNECHT, EL.ING.HTL, Breiten 67,
CH-3636 Forst b. Längenbühl, BE (CH)
(15) 2006 01 24
(24) 2006 01 24
(18) 2026 01 24
(28) 1
(28') 1
(54) MEDICAL EQUIPMENT, NAMELY APPARATUS FOR THE TRANSCUTANEOUS ELECTRONIC
STIMULATION OF NERVES USED FOR SELF-TREATMENT OF SYMPTOMS AND PAIN
________________________________________
(11) DM/67662
(73) BORDELET JEAN-CLAUDE
488 route de Nîmes, RN 113, F-34170 CASTELNAU-LE-LEZ (FR)
(15) 2006 04 05
(24) 2006 04 05
(18) 2026 04 05
(28) 2
(28') 2
(54) CENTRAL METAL FIREPLACE,MURAL METAL FIREPLACE
________________________________________
(11) DM/67784
(73) CILAG GMBH INTERNATIONAL
Landis + Gyr-Strasse 1, CH-6300 Zug (CH)
(15) 2006 05 11
(24) 2006 05 11
(18) 2026 05 11
(28) 2
(28') 2
(54) INJECTION DEVICES
________________________________________
(11) DM/67793
(73) MONTRES BREGUET S.A.
CH-1344 L'ABBAYE (CH)
(15) 2006 05 02
(24) 2006 05 02
(18) 2026 05 02
(28) 8
(28') 8
(54) WATCHES
________________________________________
(11) DM/67794
(73) LÉON HATOT SA (LÉON HATOT AG) (LÉON HATOT LTD.)
Viaduktstrasse 30, CH-2500 BIEL/BIENNE (CH)
(15) 2006 05 02
(24) 2006 05 02
(18) 2026 05 02
(28) 1
(28') 1
(54) PENDANT WATCH
________________________________________
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(11) DM/67803
(73) MONTRES BREGUET S.A.
CH-1344 L'ABBAYE (CH)
(15) 2006 05 18
(24) 2006 05 18
(18) 2026 05 18
(28) 2
(28') 2
(54) JEWELS, INCLUDING RING AND EARRINGS
________________________________________
(11) DM/67806
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)
94, Rue Jakob Stämpfli, CH-2502 BIENNE (CH)
(15) 2006 05 18
(24) 2006 05 18
(18) 2026 05 18
(28) 5
(28') 5
(54) WRISTWATCHES
________________________________________
(11) DM/68064
(73) PARFUMS GIVENCHY, SOCIÉTÉ ANONYME
77, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR)
(15) 2006 06 27
(24) 2006 06 27
(18) 2026 06 27
(28) 1
(28') 1
(54) PERFUME BOTTLE
________________________________________
(11) DM/75496
(73) SAVERGLASS
3 rue de la Gare, F-60960 FEUQUIERES (FR)
(15) 2011 03 07
(24) 2011 03 07
(18) 2026 03 07
(28) 1
(28') 1
(54) BOTTLE
________________________________________
(11) DM/75603
(73) SAVERGLASS, 3 rue de la Gare
F-60960 FEUQUIERES (FR)
(15) 2011 03 18
(24) 2011 03 18
(18) 2026 03 18
(28) 1
(28') 1
(54) BOTTLE
________________________________________
(11) DM/75768
(73) SPIRITS INTERNATIONAL B.V.
7, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg (BX)
(15) 2011 04 04
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(24) 2011 04 04
(18) 2026 04 04
(28) 4
(28') 4
(54) BOTTLES
________________________________________
(11) DM/76033
(73) INNOVAPHONE AG
Böblinger Straße 76, 71065 Sindelfingen (DE)
(15) 2011 05 11
(24) 2011 05 11
(18) 2026 05 11
(28) 2
(28') 2
(54) SYSTEM TELEPHONES
________________________________________
(11) DM/76394
(73) ANA GIDA IHTIYAC MADDELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Icerenkoy, P.T.T. Hastanesi Yani, Umut Sok. No: 12, Kadikoy-Istanbul (TR)
(15) 2011 07 13
(24) 2011 07 13
(18) 2026 07 13
(28) 2
(28') 2
(54) BOTTLES
________________________________________
(11) DM/90170
(73) RILANA PLS
2D, Peyo K. Yavorov Str., BG-2700 Blagoevgrad (BG)
(15) 2016 03 22
(24) 2016 03 22
(18) 2026 03 22
(28) 1
(28') 1
(54) BOTTLE
________________________________________
(11) DM/90493
(73) GLENS OÜ
Tartu mnt 10-23, EE-10145 Tallinn (EE)
(15) 2016 05 02
(24) 2016 05 02
(18) 2026 05 02
(28) 1
(28') 1
(54) SPECTACLES
________________________________________
(11) DM/90494
(73) UAB "VILTECHMEDA"
Mokslininkų g. 6, LT-08412 Vilnius (LT)
(15) 2016 03 23
(24) 2016 03 23
(18) 2026 03 23
(28) 1
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(28') 1
(54) CLAMP FOR HOSES AND PIPES
________________________________________
(11) DM/90601
(73) BIOFARMA
50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX (FR)
(15) 2016 05 11
(24) 2016 05 11
(18) 2026 05 11
(28) 1
(28') 1
(54) PACKAGING FOR PRODUCTS
________________________________________
(11) DM/90632
(73) MONTRES BREGUET S.A.
Place de la Tour 23, CH-1344 L'ABBAYE (CH)
(15) 2016 05 13
(24) 2016 05 13
(18) 2026 05 13
(28) 1
(28') 1
(54) PEN-WATCH
________________________________________
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სასაქონლი ნიშნები
რეგისტრაციის მოქმედების ვადის გაგრძელება

(111) M 2000 13595 R2
(156) 2000 11 15
(186) 2030 11 15
(732) ოოო პეტროპროდუკტ ოტრადნოე
ჟელეზნოდოროჟნაიას ქ. 1, ოტრადნოე,
RU-187330 კიროვის რაიონი,
ლენინგრადის ოლქი, რუსეთის
ფედერაცია
__________________________________________
(111) M 2001 13977 R2
(156) 2001 09 11
(186) 2031 09 11
(732) ზე პოლო/ლორენ კომპანი ლ.პ.
650 მედისონ ავენიუ, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10022, აშშ
__________________________________________
(111) M 2001 13874 R2
(156) 2001 05 29
(186) 2031 05 29
(732) ლუკოზად რიბენა სანტორი ლიმიტიდ
2 ლონგუოლკ როუდი, სტოკლეი პარკი,
აქსბრიჯი, UB11 1BA, გაერთიანებული
სამეფო
__________________________________________
(111) M 2002 14423 R2
(156) 2002 04 24
(186) 2032 04 24
(732) შპს „ქართული ღვინისა და
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“
აჩინებული, 2200, თელავი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2002 14424 R2
(156) 2002 04 24
(186) 2032 04 24
(732) შპს „ქართული ღვინისა და
ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“
აჩინებული, 2200, თელავი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2002 14448 R2
(156) 2002 05 01
(186) 2032 05 01
(732) შპს „პირველი ჟურნალი“
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საბურთალოს ქ. 32, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2002 14448P2 R2
(156) 2002 05 01
(186) 2032 05 01
(732) შპს „ტელეკომპანია პირველი“
ზოვრეთისა და მგალობლიშვილის ქუჩის
კუთხეში, 0160, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2001 13953 R2
(156) 2001 06 26
(186) 2031 06 26
(732) ევროხემ აგრო გმბჰ
რეიხკანცლერ-მიულერ-შტრასე 23, 68165
მანჰეიმი, გერმანია
__________________________________________
(111) M 2001 13952 R2
(156) 2001 06 26
(186) 2031 06 26
(732) ჰუგო ბოს ტრეიდ მარკ მენეჯმენტ გმბჰ &
კო. კგ
დიზელშტრასე 12, 72555 მეცინგენი,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 2011 21773 R1
(156) 2011 09 16
(186) 2031 09 16
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ
ანონიმ შირქეთი
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე
ჯადესი No: 4 34467 მასლაქი-სარიერისტამბოლი, თურქეთი
__________________________________________
(111) M 2011 21774 R1
(156) 2011 09 16
(186) 2031 09 16
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ
ანონიმ შირქეთი
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე
ჯადესი No: 4 34467 მასლაქი-სარიერისტამბოლი, თურქეთი
__________________________________________
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(111) M 2010 20990 R1
(156) 2010 12 13
(186) 2030 12 13
(732) შალვა ქურდაძე
ლამის ქ. 50, 0132, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2011 21399 R1
(156) 2011 04 27
(186) 2031 04 27
(732) შპს „აჰავა-დედ სი ლაბორატორიეს“
არავა სტ.1, P.O.B. 109, აეროპორტ სიტი,
70150, ისრაელი
__________________________________________
(111) M 2010 20992 R1
(156) 2010 12 13
(186) 2030 12 13
(732) საქართველოს „მხიარული სტარტების“
ეროვნული ფედერაცია
ქურდიანის ქ. 2, ბ. 36, 0171, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2011 21775 R1
(156) 2011 09 16
(186) 2031 09 16
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ
ანონიმ შირქეთი
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე
ჯადესი No: 4 34467 მასლაქი-სარიერისტამბოლი, თურქეთი
__________________________________________
(111) M 2011 21776 R1
(156) 2011 09 16
(186) 2031 09 16
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ
ანონიმ შირქეთი
რეშითფაშა მაჰალესი ესქი ბიუიუქდერე
ჯადესი No: 4 34467 მასლაქი-სარიერისტამბოლი, თურქეთი
__________________________________________
(111) M 2011 21114 R1
(156) 2011 01 27
(186) 2031 01 27
(732) კურს ბრევინგ კომპანი
1801 კალიფორნია სტრიტი, სუიტ 4600,
დენვერი, კოლორადო 80202, აშშ
__________________________________________

(111) M 2011 21188 R1
(156) 2011 02 24
(186) 2031 02 24
(732) სს „სასტუმროებისა და რესტორნების
მენეჯმენტ ჯგუფი - M/Group“
გოთუას ქ. 16, ბ. 61, 0160, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2011 21516 R1
(156) 2011 05 25
(186) 2031 05 25
(732) სს „სასტუმროებისა და რესტორნების
მენეჯმენტ ჯგუფი - M/Group“
გოთუას ქ. 16, ბ. 61, 0160, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2011 21197 R1
(156) 2011 02 25
(186) 2031 02 25
(732) პითისი თერაპეუტიკს, ინკ. (დელავერის
კორპორაცია)
100 კორპორეიტ კორტი, საუთ
პლეინფილდი, ნიუ-ჯერზი 07080, აშშ
__________________________________________
(111) M 2011 21199 R1
(156) 2011 02 25
(186) 2031 02 25
(732) პითისი თერაპეუტიკს, ინკ. (დელავერის
კორპორაცია)
100 კორპორეიტ კორტი, საუთ
პლეინფილდი, ნიუ-ჯერზი 07080, აშშ
__________________________________________
(111) M 2011 21478 R1
(156) 2011 05 16
(186) 2031 05 16
(732) ექსელიქსის, ინკ., დელავერის შტატის
კორპორაცია
1851 ჰარბორ ბეი პარკვეი, ალამიდა CA,
94502, აშშ
__________________________________________
(111) M 2011 21542 R1
(156) 2011 06 14
(186) 2031 06 14
(732) პლეიბოი ენტერპრაიზის ინტერნეშენელ ინკ.
10960 უილშირ ბულვარ, სუიტ 2200,
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ლოს-ანჟელესი, კალიფორნია
90024, აშშ
__________________________________________
(111) M 2011 21543 R1
(156) 2011 06 14
(186) 2031 06 14
(732) პლეიბოი ენტერპრაიზის ინტერნეშენელ ინკ.
10960 უილშირ ბულვარ, სუიტ 2200,
ლოს-ანჟელესი, კალიფორნია 90024, აშშ
__________________________________________
(111) M 2011 21612 R1
(156) 2011 07 13
(186) 2031 07 13
(732) რატიოფარმ გმბჰ
გრაფ-არკო-შტრ. 3, 89079, ულმი,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 2011 21954 R1
(156) 2011 10 28
(186) 2031 10 28
(732) ზორლუ თექსთილ იურიუნლერი
ფაზარლამა ანონიმ შირქეთი
ისთასიონ ჯადესი ათათურქ ბულვარი
N22 PK.111, დენიზლი, თურქეთი
__________________________________________
(111) M 2011 21631 R1
(156) 2011 07 13
(186) 2031 07 13
(732) ბერლინ-ხემი აგ
გლინიკერ ვეგ 125, 12489 ბერლინი,
გერმანია
__________________________________________
(111) M 2011 21723 R1
(156) 2011 08 23
(186) 2031 08 23
(732) ბასფ სე
კარლ-ბოშ-შტრასე 38, ლუდვიგსჰაფენ-ამრეინი, გერმანია
__________________________________________
(111) M 2011 21792 R1
(156) 2011 09 19
(186) 2031 09 19
(732) არკორ ს.ა.ი.ს.
487, ფულვიო პაგანის ავენიუ, აროიტო,
კორდობას პროვინცია, არგენტინა
__________________________________________
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(111) M 2011 21906 R1
(156) 2011 10 28
(186) 2031 10 28
(732) არკორ ს.ა.ი.ს.
487, ფულვიო პაგანის ავენიუ, აროიტო,
კორდობას პროვინცია, არგენტინა
__________________________________________
(111) M 2011 21907 R1
(156) 2011 10 28
(186) 2031 10 28
(732) არკორ ს.ა.ი.ს.
487, ფულვიო პაგანის ავენიუ, აროიტო,
კორდობას პროვინცია, არგენტინა
__________________________________________
(111) M 2011 21794 R1
(156) 2011 09 19
(186) 2031 09 19
(732) არკორ ს.ა.ი.ს.
487, ფულვიო პაგანის ავენიუ, აროიტო,
კორდობას პროვინცია, არგენტინა
__________________________________________
(111) M 2011 21725 R1
(156) 2011 08 23
(186) 2031 08 23
(732) სან ფარმასიუტიკალ ინდასტრიზ
ლიმიტიდ (სან ფარმასიუტიკალ
ინდასტრიზ ლტდ)
სპარკ, ტანდალჯა, ვადოდარა - 390 020,
გუჯარატი; სან ჰაუს, 201 В/1, ვესტერნ
ექსპრეს ჰაივეი, გორეგაონ(ი),
მუმბაი - 400 063, ინდოეთი
__________________________________________
(111) M 2011 22158 R1
(156) 2011 12 29
(186) 2031 12 29
(732) შპს. „მიკადო ჯორჯია“
დავით აღმაშენებლის გამზ. 150, 0112,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2012 22593 R1
(156) 2012 05 16
(186) 2032 05 16
(732) სინ ჰოლდინგ ლტდ.
ომკ ჩემბერსი, უიკჰემს ქეი 1, როუდტაუნი, ტორტოლა, ვირჯინის
კუნძულები (ბრიტანეთის)
__________________________________________
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(111) M 2011 21828 R1
(156) 2011 10 05
(186) 2031 10 05
(732) შპს „ჩემპიონები 111“
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 29, სარ. 5, 0179,
თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2012 22498 R1
(156) 2012 04 19
(186) 2032 04 19
(732) სს „კორ სტანდარტ ბანკი“
ქ. წამებულის გამზ. 3, 0103, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________

უფლებების სრული გადაცემა
(111) M 2020 33313 R
(732) სჯ სგვ კო., ლტდ.
აი-პარკ მოლი მე-6 ფლორი, 55, ჰანგანგდაერო 23-გილი, იონგსან-გუ, სეული,
კორეის რესპუბლიკა
(770) სჯ 4დპლექს კო., ლტდ
აი-პარკ მოლი მე-6 ფლორი, 55, ჰანგანგდაერო 23-გილი, იონგსან-გუ, სეული,
კორეის რესპუბლიკა
(580) 2021 05 27
__________________________________________
(111) M 2020 33313 R
(732) სჯ 4დპლექს კო., ლტდ
აი-პარკ მოლი მე-6 ფლორი, 55, ჰანგანგდაერო 23-გილი, იონგსან-გუ, სეული,
კორეის რესპუბლიკა
(770) სკრინ იქს კო., ლტდ.
24-31, დურეუნგიური-რო, ოჩანგ-ეუფ,
ჩონვონგუ, ჩონგუჯა-სი, ჩუნჩხონგუკი,
კორეის რესპუბლიკა
(580) 2021 05 27
__________________________________________
(111) M 2021 33933 R
(732) შპს „ასკანელი ვაინერი & დისტილერი“
კახეთის გზატკ. 110ა, 0190, სამგორის
რაიონი, თბილისი, საქართველო
(770) შპს „ასკანელი ჯგუფი“

კახეთის გზატ. 110ა (ნაკვ.01/016), 0101,
სამგორის რაიონი, თბილისი
საქართველო
(580) 2021 05 13
__________________________________________
(111) M 2000 13595 R
(732) ოოო პეტროპროდუკტ ოტრადნოე
ჟელეზნოდოროჟნაიას ქ. 1, ოტრადნოე,
RU-187330 კიროვის რაიონი,
ლენინგრადის ოლქი, რუსეთის
ფედერაცია
(770) ოოო „პეტროსოიუზ ტმ“
ულ. არსენალნაია, დომ I, კორპ.2, 195009
სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის
ფედერაცია
(580) 2021 04 13
__________________________________________
(111) M 2003 15187 R
(732) აპჯონ უეს 1 ელელსი
235 ისტ 42-ე სტრიტ, ნიუ-იორკი,
N.Y. 10017, აშშ
(770) ვაიეტ ლლკ
235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
(580) 2021 05 21
__________________________________________
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(111) M 2008 18777 R
(732) ბეკლე, ს.ა.ბ. დე კ.ვ.
გილერმო გონსალეს კამარენა No. 800,
პისო 4, კოლონია სანტა ფე, დელეგასიონ
ალვარო ობრეგონი, მეხიკო სიტი, C.P.,
01210, მექსიკა
(770) ეს ასიენდა ლოს კამიჩინეს, ს.ა. დე კ.ვ.
პერიფერიკო სურ N8500, ტრამო
მორელია ჩაპალა, ტლაკეპაკე, ხალისკო,
C.P. 45601, მექსიკა
(580) 2021 05 11
__________________________________________

(111) M 2008 18949 R
(732) ბეკლე, ს.ა.ბ. დე კ.ვ.
გილერმო გონსალეს კამარენა No. 800,
პისო 4, კოლონია სანტა ფე, დელეგასიონ
ალვარო ობრეგონი, მეხიკო სიტი, C.P.,
01210, მექსიკა
(770) ეს ასიენდა ლოს კამიჩინეს, ს.ა. დე კ.ვ.
პერიფერიკო სურ N8500, ტრამო
მორელია ჩაპალა, ტლაკეპაკე, ხალისკო,
C.P. 45601, მექსიკა
(580) 2021 05 11
__________________________________________

(111) M 2008 18778 R
(732) ბეკლე, ს.ა.ბ. დე კ.ვ.
გილერმო გონსალეს კამარენა No. 800,
პისო 4, კოლონია სანტა ფე, დელეგასიონ
ალვარო ობრეგონი, მეხიკო სიტი, C.P.,
01210, მექსიკა
(770) ეს ასიენდა ლოს კამიჩინეს, ს.ა. დე კ.ვ.
პერიფერიკო სურ N8500, ტრამო
მორელია ჩაპალა, ტლაკეპაკე, ხალისკო,
C.P. 45601, მექსიკა
(580) 2021 05 11
__________________________________________

(111) M 2008 18950 R
(732) ბეკლე, ს.ა.ბ. დე კ.ვ.
გილერმო გონსალეს კამარენა No. 800,
პისო 4, კოლონია სანტა ფე, დელეგასიონ
ალვარო ობრეგონი, მეხიკო სიტი, C.P.,
01210, მექსიკა
(770) ეს ასიენდა ლოს კამიჩინეს, ს.ა. დე კ.ვ.
პერიფერიკო სურ N8500, ტრამო
მორელია ჩაპალა, ტლაკეპაკე, ხალისკო,
C.P. 45601, მექსიკა
(580) 2021 05 11
__________________________________________

(111) M 2008 18947 R
(732) ბეკლე, ს.ა.ბ. დე კ.ვ.
გილერმო გონსალეს კამარენა No. 800,
პისო 4, კოლონია სანტა ფე, დელეგასიონ
ალვარო ობრეგონი, მეხიკო სიტი, C.P.,
01210, მექსიკა
(770) ეს ჰასიენდა ლოს კამიჩინეს, ს.ა. დე კ.ვ.
პერიფერიკო სურ N 8500, ტრამე
მორელია ჩაპალა ტლაკეპაკე, ხალისკო
C.P. 45609, მექსიკა
(580) 2021 05 11
__________________________________________

(111) M 2008 18951 R
(732) ბეკლე, ს.ა.ბ. დე კ.ვ.
გილერმო გონსალეს კამარენა No. 800,
პისო 4, კოლონია სანტა ფე, დელეგასიონ
ალვარო ობრეგონი, მეხიკო სიტი, C.P.,
01210, მექსიკა
(770) ეს ასიენდა ლოს კამიჩინეს, ს.ა. დე კ.ვ.
პერიფერიკო სურ N8500, ტრამო
მორელია ჩაპალა, ტლაკეპაკე, ხალისკო,
C.P. 45601, მექსიკა
(580) 2021 05 11
__________________________________________

(111) M 2008 18948 R
(732) ბეკლე, ს.ა.ბ. დე კ.ვ.
გილერმო გონსალეს კამარენა No. 800,
პისო 4, კოლონია სანტა ფე, დელეგასიონ
ალვარო ობრეგონი, მეხიკო სიტი, C.P.,
01210, მექსიკა
(770) ეს ჰასიენდა ლოს კამიჩინეს, ს.ა. დე კ.ვ.
პერიფერიკო სურ N 8500, ტრამე
მორელია ჩაპალა ტლაკეპაკე, ხალისკო
C.P. 45609, მექსიკა
(580) 2021 05 11
__________________________________________

(111) M 2008 18952 R
(732) ბეკლე, ს.ა.ბ. დე კ.ვ.
გილერმო გონსალეს კამარენა No. 800,
პისო 4, კოლონია სანტა ფე, დელეგასიონ
ალვარო ობრეგონი, მეხიკო სიტი, C.P.,
01210, მექსიკა
(770) ეს ასიენდა ლოს კამიჩინეს, ს.ა. დე კ.ვ.
პერიფერიკო სურ N8500, ტრამო
მორელია ჩაპალა, ტლაკეპაკე, ხალისკო,
C.P. 45601, მექსიკა
(580) 2021 05 11
__________________________________________
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(111) M 2010 20331 R
(732) ბეკლე, ს.ა.ბ. დე კ.ვ.
გილერმო გონსალეს კამარენა No. 800,
პისო 4, კოლონია სანტა ფე, დელეგასიონ
ალვარო ობრეგონი, მეხიკო სიტი, C.P.,
01210, მექსიკა
(770) ექს ჰასიენდა ლოს კამიჩინეს, ს.ა. დე კ.ვ.
პერიფერიკო სურ N8500, ტრამო მ
ორელია ჩაპალა, ტლაკეპაკე, ხალისკო,
C.P. 45609, მექსიკა
(580) 2021 05 11
__________________________________________
(111) M 2011 21725 R
(732) სან ფარმასიუტიკალ ინდასტრიზ
ლიმიტიდ (სან ფარმასიუტიკალ
ინდასტრიზ ლტდ)
სპარკ, ტანდალჯა, ვადოდარა - 390 020,
გუჯარატი; სან ჰაუს, 201 В/1, ვესტერნ
ექსპრეს ჰაივეი, გორეგაონ(ი), მუმბაი 400 063, ინდოეთი
(770) რენბაქსი ლაბორატორის ლიმიტედ
პლოტ N90, სექტორი 32, გურგაონი,
122001, ჰარიანა, ინდოეთი
(580) 2021 05 13
__________________________________________
(111) M 1998 9482 R
(732) დუპონ ნუტრისიონ უსა, ინკ.
974 სენტრ როუდ, უილმინგტონი, DE,
19805, აშშ
(770) ფმკ კორპორეიშენ, დელავერის შტატის
კორპორაცია
1735 მარკეტ სტრიტი, ფილადელფია,
პენსილვანია 19103, აშშ
(580) 2021 05 07
__________________________________________

(111) M 2014 25354 R
(732) კონეირ ლლკ
უან კამინგს პოინტ როად, სტემფორდ,
CT 06902, აშშ
(770) კონეირ კორპორეიშნ
უან კამინგს პოინტ როად, სტემფორდ,
CT 06902, აშშ
(580) 2021 05 19
__________________________________________
(111) M 2014 24783 R
(732) შპს „ჰოტელს მენეჯმენტ გრუპ –HMG“
დიდველი, დაბა ბაკურიანი, ბორჯომის
რაიონი, საქართველო
(770) შპს „გეოდისტრიბუცია“
გ. ნადარეიშვილის ქ. 5ა, 0120, თბილისი,
საქართველო
(580) 2021 05 21
__________________________________________
(111) M 1997 6189 R
(732) იგნიტე უსა ლლკ
180 ნ. ლასეილ სტრიტი, ჩიკაგო, IL
60601, აშშ
(770) ზე კოლემან კომპანი ინკ.
3600 ნორთ ჰაიდროლიკ სტრიტი,
უიჩიტო, კანზასი 67219, აშშ
(580) 2021 05 19
__________________________________________
(111) M 1998 8503 R
(732) გრეიტ სტარ თულს იუესეი ინკ.
271 მეაჰილ სტრიტი, სადლ ბრუკი,
ნიუ-ჯერსი 07663, აშშ
(770) შოპ „ვაკ კორპორეიშენ“
ს/ყ 2323, რიჩ როუდი, უილიამსპორტი,
პენსილვანია 17701, აშშ
(580) 2021 04 12
__________________________________________

(111) M 1998 9493 R
(732) დუპონ ნუტრისიონ უსა, ინკ.
974 სენტრ როუდ, უილმინგტონი, DE,
19805, აშშ
(770) ფმკ კორპორეიშენ, დელავერის შტატის
კორპორაცია
1735 მარკეტ სტრიტი, ფილადელფია,
პენსილვანია 19103, აშშ
(580) 2021 05 07
__________________________________________
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მფლობელის სახელის და/ან მისამართის ცვლილება
(111) M 2003 15187 R
(732) ვაიეტ ლლკ
235 ისტ 42 სტრიტი, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
(770) ვაიეტ ლლკ
ფაივ ჯირალდა ფარმზი, მედისონი,
ნიუ-ჯერზი 07940, აშშ
(580) 2021 05 21
__________________________________________

(111) M 2011 21423 R
(732) სიგეიტ ტექნოლოჯი ლლკ
47488 კატო როუდ, ფრემონტი,
კალიფორნია 94538, აშშ
(770) სიგეიტ ტექნოლოჯი ლლკ
920 დისკ დრაივი, სკოტს ველი,
კალიფორნია 95066, აშშ
(580) 2021 05 19
__________________________________________

(111) M 2010 20387 R
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენოსტიუ „ინგაფარმ“
ულ. რიაბინოვაია, დ. 26, სტრ. 10, კომ.
6-21, მუნიციპალნი ოკრუგ ოჩაკოვომატვეევსკოე, ვნ. ტერ. გ., მოსკოვი,
121471, რუსეთის ფედერაცია
(770) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენოსტიუ „ინგაფარმ“
ულ. გენერალა დოროხოვა, დ.18, სტრ.2,
119530 მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(580) 2021 05 19
__________________________________________

(111) M 1997 6189 R
(732) ზე კოლემან კომპანი, ინკ.
3600 ნორთ ჰაიდროლიკ სტრიტი,
უიჩიტო, კანზასი 67219, აშშ
(770) იგნიტე უსა, ლლკ
180 ნ. ლასეილ სტრიტი, ჩიკაგო,
IL 60601, აშშ
(580) 2021 05 19
__________________________________________

(111) M 2011 21478 R
(732) ექსელიქსის, ინკ., დელავერის შტატის
კორპორაცია
1851 ჰარბორ ბეი პარკვეი, ალამიდა CA,
94502, აშშ
(770) ექსელიქსის, ინკ., დელავერის შტატის
კორპორაცია
210 ისტ გრანდ ავენიუ, საუთ სან-ფრანცისკო,
კალიფორნია, 94083-0511, აშშ
(580) 2021 05 11
__________________________________________

(111) M 2018 29443 R
(732) ობშესტვო ს ოგრანიჩენოი
ოტვეტსტვენოსტიუ „ინგაფარმ“
ულ. რიაბინოვაია, დ. 26, სტრ. 10, კომ.
6-21, მუნიციპალნი ოკრუგ ოჩაკოვომატვეევსკოე, ვნ. ტერ. გ., მოსკოვი,
121471, რუსეთის ფედერაცია
(770) ობშესტვო ს ოგრანიჩენოი
ოტვეტსტვენოსტიუ „ინგაფარმ“
ულ. გენერალა დოროხოვა, დ. 18, სტრ. 2.,
მოსკოვი 119530, რუსეთის ფედერაცია
(580) 2021 05 19
__________________________________________

(111) M 2011 21339 R
(732) შპს „ღვინაძე და პარტნიორები“
მელიქიშვილის ქ. 10, 0179, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „ღვინაძე და პარტნიორები“
კოტე აფხაზის ქ. 44, 0105, თბილისი,
საქართველო
(580) 2021 05 19
__________________________________________
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სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის გაუქმება
(111) M 2000 13549 R
(151) 2000 10 30
(732) უნილევერ ნ.ვ.
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,
ნიდერლანდები
(141) 2021 05 24
__________________________________________

(111) M 2000 13577 R
(151) 2000 10 30
(732) ტულიპ ფუდ კომპანი გმბჰ
კოკოლაშტრასე 2, 40882, რატინგენი,
დანია
(141) 2021 05 24
__________________________________________

(111) M 2000 13557 R
(151) 2000 10 30
(732) უნილევერ ნ.ვ.
ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი,
ნიდერლანდები
(141) 2021 05 24
__________________________________________

(111) M 2000 13558 R
(151) 2000 10 30
(732) ინტერსან ჰოლდინგ ფზკო
პ.ო.ბოქსი: 61051, ჯებელ ალი ფრი
ზონე, დუბაი, არაბთა გაერთიანებული
საამიროები
(141) 2021 05 24
__________________________________________

(111) M 2000 13568 R
(151) 2000 10 30
(732) პი ემ პი აი ლლკ
9711 ფერარ კორტი, რიჩმონდი, ვირჯინია
23236, აშშ
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2000 13569 R
(151) 2000 10 30
(732) პი ემ პი აი ლლკ
9711 ფერარ კორტი, რიჩმონდი, ვირჯინია
23236, აშშ
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2000 13570 R
(151) 2000 10 30
(732) პი ემ პი აი ლლკ
9711 ფერარ კორტი, რიჩმონდი, ვირჯინია
23236, აშშ
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2000 13594 R
(151) 2000 11 15
(732) ოოო „პეტროსოიუზ ტმ“
ულ. არსენალნაია, დომ I, კორპ. 2, 195009
სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის
ფედერაცია
(141) 2021 05 24
__________________________________________

(111) M 2000 13572 R
(151) 2000 10 30
(732) ფილიპ მორის ბრენდს სარლ
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2000 13573 R
(151) 2000 10 30
(732) ფილიპ მორის ბრენდს სარლ
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2000 13574 R
(151) 2000 10 30
(732) ფილიპ მორის ბრენდს სარლ
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2000 13569P R
(151) 2000 10 30
(732) ფილიპ მორის ბრენდს სარლ
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი, შვეიცარია
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20924 R
(151) 2010 11 16
(732) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი ოტვეტსტვენნოსტიუ „ტორგოვი დომ „სანტეკ“
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ულ. კოპტევსკაია, დ. 73, სტრ. 1, 125239
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20932 R
(151) 2010 11 25
(732) შპს „ვაინმენ შ.პ.ს“
გუდიაშვილის ქ. 11, 0105, თბილისი,
საქართველო
(141) 2021 06 02
__________________________________________
(111) M 2010 20881 R
(151) 2010 11 03
(732) ლეო გაბრიაძე
ვაზისუბნის ქ. 12, ბ. 35, 0131, თბილისი,
საქართველო
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20933 R
(151) 2010 11 25
(732) მამუკა ჩიხლაძე
დიღომი, VI კვარტ., კორპ. 10, ბ. 28,
0159, თბილისი, საქართველო
(141) 2021 06 02
__________________________________________
(111) M 2010 20884 R
(151) 2010 11 03
(732) პვს ბიზნეს ტრასტ (დელავერის ბიზნეს
ტრასტ)
300 მედისონ ავენიუ, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10017, აშშ
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20886 R
(151) 2010 11 03
(732) შპს „რ & რ გრუპ“
აეროდრომის დასახლება 6, ბ. 2, 0182,
თბილისი, საქართველო
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20926 R
(151) 2010 11 16
(732) შპს „ჯტკ“
მ. კოსტავას ქ. 5, ბ. 12, 0700, ახალციხე,
საქართველო
(141) 2021 05 24
__________________________________________
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(111) M 2010 20887 R
(151) 2010 11 03
(732) მარს, ინკორპორეიტიდ
6885 ელმ სტრიტი, მაკ-ლინი, ვირჯინია
22101-3883, აშშ
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20889 R
(151) 2010 11 03
(732) ასტელას ფარმა ინკ.
5-1, ნიჰონბაში-ჰონჩო 2-ჩომე, ჩუო-კუ,
ტოკიო 103-8411, იაპონია
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20890 R
(151) 2010 11 03
(732) ასტელას ფარმა ინკ.
5-1, ნიჰონბაში-ჰონჩო 2-ჩომე, ჩუო-კუ,
ტოკიო 103-8411, იაპონია
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20911 R
(151) 2010 11 12
(732) ელისაბედ ნიკოლაძე
წყნეთის ქ. 6, ბ. 2, 0162, თბილისი,
საქართველო;
ელისო ნიკოლაძე
გლდანი, II მკრ., კორპ. 31, ბ. 88, 0167,
თბილისი, საქართველო
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20912 R
(151) 2010 11 12
(732) ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ) ინკ.
251 ლიტლ ფოლს დრაივ, სუიტ 100
დელავერი, 19808-1674, უილმინგტონი,
აშშ
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20913 R
(151) 2010 11 12
(732) ლაბორატორიოს ფენიქს ს.ა.ი.კ. ი ფ.
ჰუმაჰუაკა 4065, ბუენოს-აირესი,
არგენტინა
(141) 2021 05 24
__________________________________________

#10 2021 06 10

ოფიციალური შეტყობინებები
(111) M 2010 20892 R
(151) 2010 11 03
(732) ცისკო ტექნოლოჯი ინკ. (შტატ
კალიფორნიის კორპორაცია)
170 უესტ ტასმან დრაივი, სან-ხოსე,
კალიფორნია 95134 , აშშ
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20917 R
(151) 2010 11 12
(732) ენერჯი ბრენდზ ინკ.
17-20 უაიტსტოუნ ექსპრესვეი,
უაიტსტოუნი, ნიუ-იორკი 11357, აშშ
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20893 R
(151) 2010 11 03
(732) შპს „ნიკ-ფარმა“
გრიბოედოვის ქ. 21, 0108, თბილისი,
საქართველო
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20894 R
(151) 2010 11 03
(732) შპს „ჯანსაღი საკვები“
გ. ქიქოძის 3, 0105, თბილისი,
საქართველო
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20927 R
(151) 2010 11 16
(732) ვმ. ვრიგლი ჯრ. კომპანი
410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,
ილინოისი 60611, აშშ
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20928 R
(151) 2010 11 16
(732) ვმ. ვრიგლი ჯრ. კომპანი
410 ნორთ მიჩიგან ავენიუ, ჩიკაგო,
ილინოისი 60611, აშშ
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20936 R
(151) 2010 11 25
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
(141) 2021 06 02
__________________________________________

(111) M 2010 20937 R
(151) 2010 11 25
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
(141) 2021 06 02
__________________________________________
(111) M 2010 20938 R
(151) 2010 11 25
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
(141) 2021 06 02
__________________________________________
(111) M 2010 20939 R
(151) 2010 11 25
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
(141) 2021 06 02
__________________________________________
(111) M 2010 20940 R
(151) 2010 11 25
(732) სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.
CH-1800 ვევეი, შვეიცარია
(141) 2021 06 02
__________________________________________
(111) M 2010 20941 R
(151) 2010 11 25
(732) შპს „ავრ-ასია“
დავით აღმაშენებლის გამზ. 108, 0102,
თბილისი, საქართველო
(141) 2021 06 02
__________________________________________
(111) M 2010 20919 R
(151) 2010 11 12
(732) შპს „რენქსან მობილია“
ჭავჭავაძის ქ. 93, 6000, ბათუმი,
საქართველო
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20942 R
(151) 2010 11 25
(732) ჯენერალ მოტორს ლლკ
300 რენესენს სენტერი, სიტი-ოფდეტროიტი, მიჩიგანის შტატი
48265-3000, აშშ
(141) 2021 06 02
__________________________________________

#10 2021 06 10
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(111) M 2010 20896 R
(151) 2010 11 03
(732) ფრემანტლემედია ოპერეიშენს ბვ
მედია სენტერი, სუმატრალან 45, 1217GP
ჰილვერსამი, ნიდერლანდები
(141) 2021 05 24
__________________________________________

(111) M 2010 20953 R
(151) 2010 11 25
(732) შპს „პოლცუგ ინტერმოდალ“
აღმაშენებლის ქ. 47, 4400, ფოთი,
საქართველო
(141) 2021 06 02
__________________________________________

(111) M 2010 20944 R
(151) 2010 11 25
(732) ექსონ მობილ კორპორეიშენ, ნიუ-ჯერზის
კორპორაცია
5959 ლას კოლინას ბულვარი, ირვინგი,
ტეხასი, აშშ
(141) 2021 06 02
__________________________________________

(111) M 2010 20922 R
(151) 2010 11 15
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
არანგო ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,
პანამის რესპუბლიკა
(141) 2021 05 24
__________________________________________

(111) M 2010 20945 R
(151) 2010 11 25
(732) ჯაპან ტობაკო ინკ.
2-2-1, ტორანომონი, მინატო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
(141) 2021 06 02
__________________________________________
(111) M 2010 20947 R
(151) 2010 11 25
(732) შპს „დიზაინკომპლექსი“
ნიკეას ქ., III ჩიხი 5, 4600, ქუთაისი,
საქართველო
(141) 2021 06 02
__________________________________________
(111) M 2010 20950 R
(151) 2010 11 25
(732) ბიონორიკა სე
კერშენშტაინერშტრ. 11-15, 92318
ნოიმარკტი, გერმანია
(141) 2021 06 02
__________________________________________
(111) M 2010 20952 R
(151) 2010 11 25
(732) შპს „დასაქმების სააგენტო ეიჩარი“
ილ. ჭავჭავაძის გამზ. 35ა, ბ.69, 0179,
თბილისი, საქართველო
(141) 2021 06 02
__________________________________________
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(111) M 2010 20902 R
(151) 2010 11 10
(732) ველფარ ილაჯ თიჯარეთ ლიმიტიდ სთი
ათათურქ ჰავა ალანი ბოლგესი ფლაზა
N319, იესილქოი/ისტანბულ ბაქირქოი
ვ.დ. 801 064 2555, თურქეთი
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20903 R
(151) 2010 11 10
(732) ველფარ ილაჯ თიჯარეთ ლიმიტიდ სთი
ათათურქ ჰავა ალანი ბოლგესი ფლაზა
№319, იესილქოი/ისტანბულ ბაქირქოი
ვ.დ. 801 064 2555, თურქეთი
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20905 R
(151) 2010 11 10
(732) ფრილაბ ს.ა.
რიუ დე პიერ-დიუ-ნიტონი 17, CH-1207
ჟენევა, შვეიცარია
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20906 R
(151) 2010 11 10
(732) ველფარ ილაჯ თიჯარეთ ლიმიტიდ სთი
ათათურქ ჰავა ალანი ბოლგესი ფლაზა
№319, იესილქოი/ისტანბულ ბაქირქოი
ვ.დ. 801 064 2555, თურქეთი
(141) 2021 05 24
__________________________________________

#10 2021 06 10
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(111) M 2010 20901 R
(151) 2010 11 09
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,
პანამა, პანამის რესპუბლიკა
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20898 R
(151) 2010 11 08
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
არანგო-ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,
პანამა, პანამის რესპუბლიკა
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20897 R
(151) 2010 11 05
(732) დახურული სააქციო საზოგადოება
„ლანდრინი“
ოქტომბრის სანაპირო 104, კორპ. 41,
სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის
ფედერაცია
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20899 R
(151) 2010 11 08
(732) შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება „ჟურნალი ნიანგი“
გრ. რობაქიძის გამზ. 7, 0159, თბილისი,
საქართველო
(141) 2021 05 24
__________________________________________

(111) M 2010 20908 R
(151) 2010 11 11
(732) შპს „სტანდარტ ტობაკო ინკორპორეიტიდ“
აბუსერიძე-ტბელის ქ. 13, 0120, თბილისი,
საქართველო
აბუსერიძე-ტბელის ქ. 13, 0120, თბილისი,
საქართველო
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20920 R
(151) 2010 11 15
(732) შპს „სტანდარტ ტობაკო ინკორპორეიტიდ“
აბუსერიძე-ტბელის ქ. 13, 0120, თბილისი,
საქართველო
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20921 R
(151) 2010 11 15
(732) შპს „სტანდარტ ტობაკო ინკორპორეიტიდ“
აბუსერიძე-ტბელის ქ. 13, 0120, თბილისი,
საქართველო
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20929 R
(151) 2010 11 19
(732) ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ.
არანგო ორილაკ ბლდგ, ისტ 54 სტრიტი,
პანამის რესპუბლიკა
(141) 2021 05 27
__________________________________________

(111) M 2010 20900 R
(151) 2010 11 08
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდეს სტრიტი, ვალარინო
ბილდინგი, მესამე სართული, პანამა,
პანამის რესპუბლიკა
(141) 2021 05 24
__________________________________________
(111) M 2010 20907 R
(151) 2010 11 11
(732) შპს „სტანდარტ ტობაკო
ინკორპორეიტიდ“
აბუსერიძე-ტბელის ქ. 13, 0120, თბილისი,
საქართველო
(141) 2021 05 24
__________________________________________

#10 2021 06 10
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სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის ბათილად ცნობა
სასამართლოს გადაწყვეტილებით
(111) M 2016 27484 R
(151) 2016 08 18
(732) ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.
ელვირა მენდესის სტრიტი, ვალარინო ბლდგ, სართული 3, პანამის რესპუბლიკა
(141) 2021 06 04
საფუძველი: საქპატენტის თავმჯდომარის 2021 წლის 28 მაისის ბრძანება №456/12 თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2019 წლის 24 აპრილის გადაწყვეტილების (საქმე №/18296-17) აღსასრულებლად

სასაქონლო ნიშნის საქონლისა და/ან მომსახურების
ჩამონათვალის ცვლილება
(111) M 2021 33774 R
(732) ბასფ სე
კარლ-ბოშ-შტრასე 38, ლუდვიგსჰაფენი
რეინზე, გერმანია
(511)
1 – სოფლის მეურნეობაში, მეტყევეობასა და
მებაღეობაში გამოსაყენებელი ქიმიური ნაწარმი, კერძოდ, მცენარეების გასაძლიერებელი
პრეპარატები, მცენარეებში სტრესის მართვის
ქიმიური ან ბიოლოგიური პრეპარატები, მცენარეების ზრდის მარეგულირებელი პრეპარატები, თესლეულის დასამუშავებელი ქიმიური
პრეპარატები, თესლეულის გენები სოფლის
მეურნეობაში წარმოებისათვის, ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები მრეწველობაში
გამოსაყენებლად.
5 – ინსექტიციდები.
(580) 2021 05 10
__________________________________________
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სისტემური საძიებლები
გამოგონებები
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
A 01 D 46/04
A 01 D 46/04
A 61 К 9/00; A 61 К 9/20; A 61 К 31/565
A 61 K 31/41; A 61 P 25/16; A 61 P 35/00; A 61 P 25/02; A 61 P 37/00;
A 61 P 25/28; C 07 C 311/40; C 07 D 239/34; C 07 D 405/06;
C 07 D 239/26; C 07 D 249/14; C 07 D 249/12; C 07 D 249/10;
C 07 D 233/64; C 07 D 233/61; C 07 D 233/16; C 07 D 235/06;
C 07 D 401/04; C 07 D 233/68; C 07 D 261/08; C 07 D 471/04;
C 07 D 213/60; C 07 D 277/56; C 07 D 277/34; C 07 D 277/26;
C 07 D 275/02; C 07 D 271/04; C 07 D 263/32; C 07 D 239/30;
C 07 D 231/56; C 07 D 231/38; C 07 D 213/74; C 07 D 213/65;
C 07 D 213/64; C 07 D 213/61; C 07 D 213/40; C 07 D 207/416;
C 07 D 207/333; C 07 D 271/06; C 07 D 405/04; C 07 D 237/08;
C 07 D 403/04; C 07 D 249/20; C 07 D 249/18; C 07 D 231/18;
C 07 D 249/06; C 07 D 231/16; C 07 D 231/14; C 07 D 231/12;
C 07 D 213/85; C 07 D 249/08; C 07 D 239/42
A 61 K 31/436; A 61 K 31/407; A 61 K 31/4353; A 61 K 31/519;
A 61 K 31/55; A 61 K 31/675; A 61 P 35/00
A 61 K 31/4155; A 61 K 31/496; C 07 D 401/06; C 07 D 403/06;
C 07 D 403/14
A 61 K 31/4439; A 61 P 11/12; C 07 D 401/14; C 07 D 471/14;
C 07 D 498/14
A 61 K 38/17; A 61 K 39/395; C 07 K 14/705; C 07 K 14/47
A 61 L 2/24
B 61 B 23/02
B 66 F 3/24
C 02 F 1/52
C 07 B 59/00; C 07 D 295/145
C 12 G 1/00; C 12 N 1/16
C 12 G 1/00; C 12 N 1/16
C 12 G 1/00; C 12 N 1/16
C 12 G 1/00; C 12 N 1/16
F 01 C 1/18; F 01 C 1/077; F 01 K 13/00; F 01 K 7/36
F 41 H 1/02
G 01 T 1/00
G 06 Q 10/08; G 06 Q 30/02
H 02 J 3/38; H 02 J 3/32

#10 2021 06 10

განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AP 2021 15317 A
AP 2021 15357 A
AP 2021 14677 A

AP 2021 14943 A

AP 2021 15006 A
AP 2021 15219 A
AP 2021 15057 A
AP 2021 14720 A
AP 2021 15415 A
AP 2021 15215 A
AP 2021 15375 A
AP 2021 15036 A
AP 2021 14132 A
AP 2021 15333 A
AP 2021 15334 A
AP 2021 15335 A
AP 2021 15336 A
AP 2021 15268 A
AP 2021 15326 A
AP 2021 15390 A
AP 2021 15376 A
AP 2021 15266 A
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განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო
კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AP 2021 14132 A
AP 2021 14677 A
AP 2021 14720 A

AP 2021 14943 A

AP 2021 15006 A
AP 2021 15036 A
AP 2021 15057 A
AP 2021 15215 A
AP 2021 15219 A
AP 2021 15266 A
AP 2021 15268 A
AP 2021 15317 A
AP 2021 15326 A
AP 2021 15333 A
AP 2021 15334 A
AP 2021 15335 A
AP 2021 15336 A
AP 2021 15357 A
AP 2021 15375 A
AP 2021 15376 A
AP 2021 15390 A
AP 2021 15415 A
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საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
C 07 B 59/00; C 07 D 295/145
A 61 К 9/00; A 61 К 9/20; A 61 К 31/565
A 61 K 38/17; A 61 K 39/395; C 07 K 14/705; C 07 K 14/47
A 61 K 31/41; A 61 P 25/16; A 61 P 35/00; A 61 P 25/02; A 61 P 37/00;
A 61 P 25/28; C 07 C 311/40; C 07 D 239/34; C 07 D 405/06;
C 07 D 239/26; C 07 D 249/14; C 07 D 249/12; C 07 D 249/10;
C 07 D 233/64; C 07 D 233/61; C 07 D 233/16; C 07 D 235/06;
C 07 D 401/04; C 07 D 233/68; C 07 D 261/08; C 07 D 471/04;
C 07 D 213/60; C 07 D 277/56; C 07 D 277/34; C 07 D 277/26;
C 07 D 275/02; C 07 D 271/04; C 07 D 263/32; C 07 D 239/30;
C 07 D 231/56; C 07 D 231/38; C 07 D 213/74; C 07 D 213/65;
C 07 D 213/64; C 07 D 213/61; C 07 D 213/40; C 07 D 207/416;
C 07 D 207/333; C 07 D 271/06; C 07 D 405/04; C 07 D 237/08;
C 07 D 403/04; C 07 D 249/20; C 07 D 249/18; C 07 D 231/18;
C 07 D 249/06; C 07 D 231/16; C 07 D 231/14; C 07 D 231/12;
C 07 D 213/85; C 07 D 249/08; C 07 D 239/42
A 61 K 31/436; A 61 K 31/407; A 61 K 31/4353; A 61 K 31/519;
A 61 K 31/55; A 61 K 31/675; A 61 P 35/00
C 02 F 1/52
A 61 K 31/4439; A 61 P 11/12; C 07 D 401/14; C 07 D 471/14;
C 07 D 498/14
B 61 B 23/02
A 61 K 31/4155; A 61 K 31/496; C 07 D 401/06; C 07 D 403/06;
C 07 D 403/14
H 02 J 3/38; H 02 J 3/32
F 01 C 1/18; F 01 C 1/077; F 01 K 13/00; F 01 K 7/36
A 01 D 46/04
F 41 H 1/02
C 12 G 1/00; C 12 N 1/16
C 12 G 1/00; C 12 N 1/16
C 12 G 1/00; C 12 N 1/16
C 12 G 1/00; C 12 N 1/16
A 01 D 46/04
B 66 F 3/24
G 06 Q 10/08; G 06 Q 30/02
G 01 T 1/00
A 61 L 2/24
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საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა
და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(10)
AP 2020 15102 A
AP 2021 15184 A
AP 2021 15218 A
AP 2021 15055 A

პატენტის ნომერი
(11)
P 2021 7261 B
P 2021 7264 B
P 2021 7262 B
P 2021 7263 B

A 61 F 9/007
B 61 D 47/00; B 66 F 7/02
B 65 G 27/02; H 02 K 33/02
C 07 K 16/28

პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა
და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი
პატენტის ნომერი
(11)
P 2021 7261 B
P 2021 7262 B
P 2021 7263 B
P 2021 7264 B

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(10)
AP 2020 15102 A
AP 2021 15218 A
AP 2021 15055 A
AP 2021 15184 A

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
A 61 F 9/007
B 65 G 27/02; H 02 K 33/02
C 07 K 16/28
B 61 D 47/00; B 66 F 7/02

განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა
და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის ნომერი
(21)
AP 2017 15055
AP 2019 15102
AP 2019 15184
AP 2019 15218

განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AP 2021 15055 A
AP 2020 15102 A
AP 2021 15184 A
AP 2021 15218 A
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პატენტის ნომერი
(11)
P 2021 7263 B
P 2021 7261 B
P 2021 7264 B
P 2021 7262 B
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სასარგებლო მოდელები
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AU 2021 15563 U
AU 2021 15494 U
AU 2021 15445 U
AU 2021 15393 U

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
A 01 G 9/02
A 61 K 31/519; A 61 K 31/4985; A 61 P 15/10
A 61 N 5/06
B 60 R 9/10

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო
კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AU 2021 15393 U
AU 2021 15445 U
AU 2021 15494 U
AU 2021 15563 U

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
B 60 R 9/10
A 61 N 5/06
A 61 K 31/519; A 61 K 31/4985; A 61 P 15/10
A 01 G 9/02

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის, პატენტის ნომრისა
და გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)

პატენტის ნომერი
(11)

A 01 G 17/14
A 47 G 19/14; A 47 J 27/21; A 47 J 36/06
A 47 G 19/14; A 47 J 36/06; A 47 J 27/21
F 16 D 65/06; F 65 D 69/0
G 01 J 3/28

U 2021 2084 Y
U 2021 2087 Y
U 2021 2088 Y
U 2021 2085 Y
U 2021 2086 Y

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(10)
AU 2021 15406 U
AU 2021 15289 U
AU 2021 15288 U
AU 2021 15331 U
AU 2021 15217 U

პატენტის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა
და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი
პატენტის ნომერი
(11)
U 2021 2084 Y
U 2021 2085 Y
U 2021 2086 Y
U 2021 2087 Y
U 2021 2088 Y
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განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(10)
AU 2021 15406 U
AU 2021 15331 U
AU 2021 15217 U
AU 2021 15289 U
AU 2021 15288 U

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
A 01 G 17/14
F 16 D 65/06; F 65 D 69/0
G 01 J 3/28
A 47 G 19/14; A 47 J 27/21; A 47 J 36/06
A 47 G 19/14; A 47 J 36/06; A 47 J 27/21

#10 2021 06 10

სისტემური საძიებლები

განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა
და პატენტის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AU 2021 15217 U
AU 2021 15288 U
AU 2021 15289 U
AU 2021 15331 U
AU 2021 15406 U

განაცხადის ნომერი
(21)
AU 2019 15217
AU 2020 15288
AU 2020 15289
AU 2018 15331
AU 2020 15406

პატენტის ნომერი
(11)
U 2021 2086 Y
U 2021 2088 Y
U 2021 2087 Y
U 2021 2085 Y
U 2021 2084 Y

დიზაინები
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და განაცხადის
გამოქვეყნების ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AD 2021 1190 S

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
32-00

განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის და საერთაშორისო
კლასიფიკაციის ინდექსის შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის
გამოქვეყნების ნომერი
(10)
AD 2021 1190 S

საერთაშორისოკლასიფიკაციის ინდექსი
(51)
32-00
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დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული დიზაინი
საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის და რეგისტრაციის ნომრის
შესაბამისობის ცხრილი
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
14-06

registraciis nomeri
(11)
D 2021 895 S

რეგისტრაციის ნომრის და საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსის
შესაბამისობის ცხრილი
registraciis nomeri
(11)
D 2021 895 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
14-06

განაცხადის ნომრის და რეგისტრაციის ნომრის შესაბამისობის ცხრილი
ganacxadis nomeri
(21)
AD 2021 1211

152

registraciis nomeri
(11)
D 2021 895 S
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სასაქონლო ნიშნები
რეგისტრაციის ნომრის, განაცხადის ნომრის, განაცხადის გამოქვეყნების
ნომრისა და ბიულეტენის ნომრისშესაბამისობის ცხრილი
რეგისტრაციის
ნომერი
(111)

განაცხადის
ნომერი
(210)

1
M 2021 34103 R
M 2021 34104 R
M 2021 34105 R
M 2021 34106 R
M 2021 34107 R
M 2021 34108 R
M 2021 34109 R
M 2021 34110 R
M 2021 34111 R
M 2021 34112 R
M 2021 34113 R
M 2021 34114 R
M 2021 34115 R
M 2021 34116 R
M 2021 34117 R
M 2021 34118R
M 2021 34119 R
M 2021 34120 R
M 2021 34121 R
M 2021 34122 R
M 2021 34123 R
M 2021 34124 R
M 2021 34125 R
M 2021 34126 R
M 2021 34127 R
M 2021 34128 R
M 2021 34129 R
M 2021 34130 R
M 2021 34131 R
M 2021 34132 R
M 2021 34133 R
M 2021 34134 R
M 2021 34135 R
M 2021 34136 R
M 2021 34137 R
M 2021 34138 R
M 2021 34139 R
M 2021 34140 R
M 2021 34141 R
M 2021 34142 R
M 2021 34143 R
M 2021 34144 R
M 2021 34145 R
M 2021 34146 R
M 2021 34147 R
M 2021 34148 R

2
AM 112922
AM 113026
AM 112931
AM 112937
AM 113040
AM 113019
AM 112718
AM 113041
AM 112926
AM 113047
AM 113020
AM 113031
AM 113030
AM 112420
AM 113023
AM 108970
AM 108865
AM 106519
AM 108114
AM 108131
AM 108228
AM 108313
AM 108314
AM 108315
AM 108316
AM 108401
AM 108499
AM 108511
AM 108512
AM 108524
AM 108576
AM 108604
AM 108607
AM 108660
AM 108667
AM 108674
AM 108697
AM 108736
AM 108743
AM 108747
AM 108766
AM 108773
AM 108852
AM 108859
AM 108860
AM 108861

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(260)
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AM 2021 108865 A
AM 2021 106519 A
AM 2020 108114 A
AM 2020 108131 A
AM 2020 108228 A
AM 2021 108313 A
AM 2021 108314 A
AM 2021 108315 A
AM 2021 108316 A
AM 2021 108401 A
AM 2021 108499 A
AM 2020 108511 A
AM 2020 108512 A
AM 2021 108524 A
AM 2021 108576 A
AM 2021 108604 A
AM 2021 108607 A
AM 2021 108660 A
AM 2021 108667 A
AM 2021 108674 A
AM 2021 108697 A
AM 2021 108736 A
AM 2021 108743 A
AM 2021 108747 A
AM 2021 108766 A
AM 2021 108773 A
AM 2021 108852 A
AM 2021 108859 A
AM 2021 108860 A
AM 2021 108861 A
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ბიულეტენის
ნომერი
4
10(566)2021
10(566)2021
10(566)2021
10(566)2021
10(566)2021
10(566)2021
10(566)2021
10(566)2021
10(566)2021
10(566)2021
10(566)2021
10(566)2021
10(566)2021
10(566)2021
10(566)2021
10(566)2021
2(558)2021
1(557)2021
23(555)2020
23(555)2020
22(554)2020
1(557)2021
1(557)2021
1(557)2021
1(557)2021
1(557)2021
1(557)2021
24(556)2020
24(556)2020
1(557)2021
1(557)2021
1(557)2021
1(557)2021
1(557)2021
1(557)2021
1(557)2021
1(557)2021
1(557)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
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1
M 2021 34149 R
M 2021 34150 R
M 2021 34151 R
M 2021 34152 R
M 2021 34153 R
M 2021 34154 R
M 2021 34155 R
M 2021 34156 R
M 2021 34157 R
M 2021 34158 R
M 2021 34159 R
M 2021 34160 R
M 2021 34161 R
M 2021 34162 R
M 2021 34163 R
M 2021 34164 R
M 2021 34165 R
M 2021 34166 R
M 2021 34167 R
M 2021 34168 R
M 2021 34169 R
M 2021 34170 R
M 2021 34171 R
M 2021 34172 R
M 2021 34173 R
M 2021 34174 R
M 2021 34175 R
M 2021 34176 R
M 2021 34177 R
M 2021 34178 R
M 2021 34179 R
M 2021 34180 R
M 2021 34181 R
M 2021 34182 R
M 2021 34183 R
M 2021 34184 R
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2
AM 108863
AM 108869
AM 108879
AM 108886
AM 108887
AM 108889
AM 108891
AM 108893
AM 108946
AM 108950
AM 108958
AM 108959
AM 108969
AM 109028
AM 109030
AM 109049
AM 109110
AM 109111
AM 109128
AM 109134
AM 109135
AM 110364
AM 108063
AM 108065
AM 108066
AM 108208
AM 108298
AM 108489
AM 108491
AM 107910
AM 108426
AM 108505
AM 109027
AM 108953
AM 113027
AM 113255

3
AM 2021 108863 A
AM 2021 108869 A
AM 2021 108879 A
AM 2021 108886 A
AM 2021 108887 A
AM 2021 108889 A
AM 2021 108891 A
AM 2021 108893 A
AM 2021 108946 A
AM 2021 108950 A
AM 2021 108958 A
AM 2021 108959 A
AM 2021 108969 A
AM 2021 109028 A
AM 2021 109030 A
AM 2021 109049 A
AM 2021 109110 A
AM 2021 109111 A
AM 2021 109128 A
AM 2021 109134 A
AM 2021 109135 A
AM 2021 110364 A
AM 2020 108063 A
AM 2020 108065 A
AM 2020 108066 A
AM 2020 108208 A
AM 2021 108298 A
AM 2021 108489 A
AM 2021 108491 A
AM 2020 107910 A
AM 2020 108426 A
AM 2021 108505 A
AM 2021 109027 A
AM 2021 108953 A
–
–
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4
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
2(558)2021
1(557)2021
23(555)2020
23(555)2020
23(555)2020
24(556)2020
2(558)2021
2(558)2021
1(557)2021
21(553)2020
24(556)2020
1(557)2021
3(559)2021
3(559)2021
10(566)2021
10(566)2021
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განაცხადის გამოქვეყნების ნომრისა და განაცხადის ნომრის
შესაბამისობის ცხრილი
განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(260)

განაცხადის
ნომერი
(210)

1
AM 2021 108592 A
AM 2021 109524 A
AM 2021 109525 A
AM 2021 109934 A
AM 2021 109951 A
AM 2021 110201 A
AM 2021 110218 A
AM 2021 110219 A
AM 2021 110226 A
AM 2021 110278 A
AM 2021 110279 A
AM 2021 110280 A
AM 2021 110284 A
AM 2021 110287 A
AM 2021 110288 A
AM 2021 110292 A
AM 2021 110293 A

2
AM 108592
AM 109524
AM 109525
AM 109934
AM 109951
AM 110201
AM 110218
AM 110219
AM 110226
AM 110278
AM 110279
AM 110280
AM 110284
AM 110287
AM 110288
AM 110292
AM 110293

1
AM 2021 110359 A
AM 2021 110362 A
AM 2021 110365 A
AM 2021 110366 A
AM 2021 110383 A
AM 2021 110388 A
AM 2021 110443 A
AM 2021 110450 A
AM 2021 110465 A
AM 2021 110467 A
AM 2021 110469 A
AM 2021 110470 A
AM 2021 110471 A
AM 2021 110472 A
AM 2021 110505 A
AM 2021 110516 A
AM 2021 110538 A
AM 2021 110603 A
AM 2021 110604 A
AM 2021 110605 A
AM 2021 110611 A
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2
AM 110359
AM 110362
AM 110365
AM 110366
AM 110383
AM 110388
AM 110443
AM 110450
AM 110465
AM 110467
AM 110469
AM 110470
AM 110471
AM 110472
AM 110505
AM 110516
AM 110538
AM 110603
AM 110604
AM 110605
AM 110611
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განაცხადის გამოქვეყნების ნომრის საძიებელი საქონლისა
და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით
საქონლისა და/ან
მომსახურების კლასი
(511)

განაცხადის
გამოქვეყნების
ნომერი
(260)

1
1
1
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
7
7
9
9
11
11
12
12
12
12
16

2
AM 2021 110218 A
AM 2021 110219 A
AM 2021 110279 A
AM 2021 110280 A
AM 2021 110366 A
AM 2021 110603 A
AM 2021 110611 A
AM 2021 110505 A
AM 2021 110470 A
AM 2021 110471 A
AM 2021 110472 A
AM 2021 110516 A
AM 2021 110604 A
AM 2021 110605 A
AM 2021 110611 A
AM 2021 109934 A
AM 2021 110443 A
AM 2021 109934 A
AM 2021 110284 A
AM 2021 109934 A
AM 2021 110443 A
AM 2021 110443 A
AM 2021 110465 A
AM 2021 110467 A
AM 2021 110469 A
AM 2021 110278 A
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1

2

30
32
33
33
33
33
34
34
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
40
41
41
41
42
42
43
44
44
44
44
44

AM 2021 110538 A
AM 2021 110201 A
AM 2021 110293 A
AM 2021 110365 A
AM 2021 110383 A
AM 2021 110450 A
AM 2021 110226 A
AM 2021 110288 A
AM 2021 110201 A
AM 2021 110292 A
AM 2021 110362 A
AM 2021 110366 A
AM 2021 110388 A
AM 2021 110538 A
AM 2021 110611 A
AM 2021 109951 A
AM 2021 110284 A
AM 2021 110362 A
AM 2021 108592 A
AM 2021 110278 A
AM 2021 110388 A
AM 2021 110538 A
AM 2021 110284 A
AM 2021 110292 A
AM 2021 110359 A
AM 2021 109524 A
AM 2021 109525 A
AM 2021 110287 A
AM 2021 110366 A
AM 2021 110388 A
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დაჩქარებული პროცედურით რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის ნომრის
საძიებელი საქონლისა და/ან მომსახურების კლასის მიხედვით

1

დაჩქარებული პროცედურით
რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის
ნომერი
(111)
2

3
5
5
5
7
9
11
29
31
31
32
33
33
33
33
33
33
34
35
35
35
35
35
37
39
43
43
43
43

M 2021 34103 R
M 2021 34103 R
M 2021 34114 R
M 2021 34118 R
M 2021 34104 R
M 2021 34104 R
M 2021 34104 R
M 2021 34109 R
M 2021 34115 R
M 2021 34117 R
M 2021 34110 R
M 2021 34108 R
M 2021 34113 R
M 2021 34115 R
M 2021 34116 R
M 2021 34117 R
M 2021 34183 R
M 2021 34111 R
M 2021 34103 R
M 2021 34104 R
M 2021 34107 R
M 2021 34108 R
M 2021 34184 R
M 2021 34104 R
M 2021 34107 R
M 2021 34105 R
M 2021 34106 R
M 2021 34107 R
M 2021 34112 R

საქონლისა და/ან
მომსახურების კლასი
(511)

#10 2021 06 10

157

სამრეწველო საკუთრების
ოფიციალური ბიულეტენი

10(566)

გამოგონებები
სასარგებლო მოდელები
დიზაინები
სასაქონლო ნიშნები
გეოგრაფიული აღნიშვნები
საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებები

მთავარი რედაქტორი:
კორექტორი:
დამკაბადონებლები:
პოლიგრაფიული ჯგუფი:

ნ. ბებრიშვილი
ლ. ჭანტურია
მ. ორდენიძე
ქ. სვანიძე
მ. მეჩიტიშვილი
ი. გოგოლაშვილი
ლ. დოლიძე
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სათაო ოფისი: 3300 ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. #5; ფაქსი: (+995 32) 2252531
0179 ქ. თბილისი, ნინო რამიშვილის ქ. #31; ტელ.: (+995 32) 2252531
info@sakpatenti.org.ge
www.sakpatenti.gov.ge

