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gamoqveynebis TariRi – 2020 06 10 



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

saerTaSoriso kodebi bibliografiuli monacemebis identifikaciisaTvis

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

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

saprioriteto ganac xads
(44) _ damcavi sabuTis jer armqone, magram eqspertizagavlili ganacxadis gamo-

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

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

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

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

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

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

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

fikaciisaTvis, sadac iyo wardgenili saprioriteto ganacxadi

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

ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis  sagnebi

ganyofileba  B _ teqnologiuri procesebi; transportireba

ganyofileba  C _ qimia; metalurgia

ganyofileba  D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi

ganyofileba  E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi

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

ganyofileba  G _ fizika

ganyofileba  H _ eleqtroba

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

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri

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

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

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

(21) AD 0000 000000 _ dizainze ganacxadis nomeri

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

(11)    D 0000 000 S _ registrirebuli dizaini

(57) _ referatis teqsti
(60) _ srul eqspertizagavlil gamogonebaze  ucxouri sapatento uwyebis mier 

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

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

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

amowurvis TariRi

gamogonebebi, sasargeblo modelebi

dizainebi

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis  
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi

sasaqonlo niSnebi

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

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

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

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

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

(85) _ mflobelis mudmivi sacxovrebeli adgili
(86) _ mflobelis moqalaqeoba
(87) _ mflobelis sacxovrebeli adgili
(88) _ qveyana, sadac mflobels aqvs namdvili da moqmedi samrewvelo an savaWro  

sawarmo  

     M _ sasaqonlo niSani

(210) AM 0000 000000 _ ganacxadis  nomeri

(260) AAM 0000 00000 A _ ganacxadis gamoqveynebis nomeri

(111) M 0000 00000 R _ registraciis nomeri

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

      * _ saqpatentis saapelacio palatis gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

    ** _ sasamarTlos gadawyvetilebis Semdeg gamoqveynebuli ganacxadis nomeri

(111) _ registraciis nomeri
(151) _ registraciis TariRi
(156) _ registraciis vadis gagrZelebis TariRi
(181) _ registraciis vadis gasvlis savaraudo TariRi
(186) _ vadis gagrZelebis gasvlis savaraudo TariRi
(141) _ registraciis moqmedebis vadis gauqmebis TariRi
(210) _ ganacxadis nomeri
(220) _ ganacxadis Setanis TariRi
(230) _ sagamofeno monacemebi
(260) _ nomeri ganacxadisa, romelzedac gamotanilia eqspertizis  dadebiTi gadawy-

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

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

ciis saidentifikacio kodi
(511) _ saqonlisa da momsaxurebis saerTaSoriso klasifikacia sasaqonlo niSnis 

registraciisaTvis da/an klasificire bu li saqonlisa da/an momsaxurebis 
CamonaTvali

(526) _ disklamacia
(531) _ sasaqonlo niSnis gamosaxulebiTi elementebis aRwera sa sa qonlo niSnebis 

gamosaxulebiTi elementebis saerTaSo ri so klasifikaciis (venis klasi-
fikacia) mixedviT

(540) _ niSnis gamosaxuleba

(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba

(551) _ miTiTeba, rom niSani aris koleqtiuri, sasertifikacio an sagarantio

(554) _ samganzomilebiani (moculobiTi) niSani
(580) _ ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis cvlile-

baze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze

(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi

(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi

(740) _ warmomadgenlis  saxeli da misamarTi

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

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

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

zio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xel Sekrulebis TariRi, salicen-
zio xelSekrulebis moqmede bis vada)

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

(852) _ nawilobriv gauqmebuli saqonlis/momsaxurebis CamonaTvali
(891) _ Semdgomi gavrcelebis TariRi



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

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

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

ciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi 
da dizaini (OHIM)

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

ebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

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

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

msoflio organizaciis (ismo, 
WIPO) saerTaSoriso biuro

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

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

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

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

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

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

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

rebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento insti- 

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

ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli
orasoiani kodebi  

(ismos standarti ST.3)
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gamoqveynebuli obieqtebi 
 

gamogonebebi 
 

• ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba patentis gacemis Sesaxeb:  

14883; 15005; 14978; 14982; 14734; 14668; 14995; 14437; 15028 
 

• patentebi:  

7115-7121 
 

sasargeblo modelebi 
 

• patentebi:  

2038-2040 
  

dizainebi 
 

• ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba registraciis Sesaxeb:  

1142 
 

• registrirebuli dizaini: 

845 
 

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

 

206276; 206360; 203260; 203417; 206375; 206497; 206420; 206494; 205870; 204309; 204145; 204276; 
204310 

 

sasaqonlo niSnebi 
 

•    erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi, romlebzec gamotanilia 
gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb: 

103323; 103655; 103783; 105127; 105131; 105145; 105152, 105153; 105156, 105157; 105210; 105224, 
105225; 105230; 105237-105241; 105243; 105245; 105250; 105254; 105347-105350; 105353-105355; 
105429; 105434; 105438; 105444; 105447, 105448; 105451, 105452; 105456; 105461; 105463, 105464; 
105541, 105542; 105546; 105550, 105551; 105554; 105557; 105563; 105635; 105637; 105647; 105659; 
105667, 105668; 105673; 105676; 105739; 105741; 105743-105745; 105747; 105750; 105756-105758; 
105763; 105767; 105769-105772; 105778; 105784-105787; 105789; 105796; 105803; 105808; 105810, 
105811; 105814; 105875; 105888; 105891 

 

• registrirebuli sasaqonlo niSnebi:  

32698-32718; 32721-32751 
 

• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi: 

32692-32697; 32719, 32720; 32752-32744 
 

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

100582; 101138*; 101468*; 104046; 104153; 104279; 104464; 104466; 104468; 104509, 104510; 104582; 
104588; 104617; 104629, 104630; 104635; 104645; 104647, 104648; 104650-104652; 104686-104688; 
104692; 104695; 104716; 104721; 104793; 104802, 104803; 104863; 104885-104887; 104979; 104981; 
105611-105613 
 

• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi: 

102604; 102606-102610; 102612, 102613; 102683; 102746-102751; 102772; 102857- 102860; 102942; 
102944; 102946; 102969-102977; 102979; 102981; 102987-102991; 103000, 103001; 103063; 103065; 
103067-103073; 103079-103082; 103089; 103139; 103142; 103151-103157; 103160; 103166, 103167; 
103169; 103174-103176; 103178; 103227; 103244; 103248; 103252-103254; 103256-103258; 103284-           
-103286; 103288, 103289; 103296, 103297; 103301; 103355, 103356; 103358, 103359; 103361, 103362; 
103390-103392; 103403; 103422; 103487; 103512, 103513; 103623, 103624; 103626; 103634, 103635; 
103713- 103715; 103893; 103920; 104012; 104019, 104020; 104022, 104023; 104127, 104128; 104148; 
104257-104260 

 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxeleba 
 

• registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba: 

979 
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(72) აკიხირო ნისიმურა (JP);  
მუნეკაზუ ოგავა (JP);  
იუზუკა აბე (JP);  
ხიროიუკი ხაიასი (JP) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(85) 2018 09 24 
(86) PCT/JP2017/009004, 2017 03 07 
(54) იზოფეტამიდის მცენარეთა  

დაავადებების მაკონტროლებელი 
ეფექტის გაძლიერების მეთოდი და 
მცენარეთა დაავადების კონტროლის 
მეთოდი 

(57) მცენარეთა დაავადებების იზოფეტამიდით 
ან მისი მარილით კონტროლის ეფექტების 
გაძლიერების ხერხი, რომელიც მოიცავს იზო-
ფეტამიდის ან მისი მარილის გამოყენებას (ა) 
კომპონენტის სახით და, სულ მცირე, ერთ (ბ) 
კომპონენტს, შერჩეულს ჯგუფიდან, რომე-
ლიც მოიცავს არაიონურ ზედაპირულად აქ-
ტიურ ნივთიერებას, იონურ ზედაპირულად აქ-
ტიურ ნივთიერებას, კატიონურ ზედაპირულად 
აქტიურ  ნივთიერებას, მცენარეულ ზეთს, პა-
რაფინს და ფისს. 
მუხლები: 3 დამოუკიდებელი 
 2 დამოკიდებული 
_________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 61 
 
(10) AP 2020 15005 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/506 
A 61 P 3/00 
C 07 D 401/14 

(21) AP 2017 15005 (22) 2017 08 09 
(31) 62/377,137 
(32) 2016 08 19 
(33) US 
(71) პფაიზერ ინკ. (US)  

235 ისტ 42ნდ სტრიტ, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10017, აშშ (US) 

(72) დევიდ ა. პრაისი (US);  
იანა პოლივკოვა (US);  
კენტარო ფუტატსუგი (US);  
მეთიუ ს. დოულინგი (US);  
ელინ ტ. ლონდრეგანი (US);  
ქიფანგ ლი (US);  
ესთერ ჩენგინ ლი (US);  
კიმ ჰარდი (US);  
შონ კაბრალი (US);  
მარკუს ბოემი (US) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2019 02 15 
(86) PCT/IB2017/054862, 2017 08 09 
(54) დიაცილგლიცერინ აცილტრანსფე- 

რაზა 2-ის ინჰიბიტორები 
(57) ნაერთები ფორმულით (I),  

N

N
D2

N

O

N
D1

O N

O
R3

H

R2

R1

(I) 
რომლებსაც გააჩნია დიაცილგლიცერინ აცი-
ლტრანსფერაზა 2-ის (DGAT2) ინჰიბირების 
უნარი, ფარმაცევტული კომპოზიციები მათ 
საფუძველზე და მათი  გამოყენება  დაავადე-
ბების   სამკურნალოდ. 
მუხლები: 10 დამოუკიდებელი 
 14 დამოკიდებული 
ფიგურა: 4 
_________________________________________ 

gamogonebebi 
 

ganacxadebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 
patentis gacemis Sesaxeb 

 

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

(10) AP 2020 14978 A (51) Int. Cl. (2006) 
A 61 K 31/519 
A 61 P 35/00 
C 07 D 487/04 
C 07 D 495/04 

(21) AP 2017 14978 (22) 2017 06 09 
(31) 1655392 
(32) 2016 06 10 
(33) FR 
(71) ვერნალის (რ&დ) ლტდ (GB)  

100 ბერკშირ ფლეის, ვარფდეილ როუდი, 
ვინერშ ბერკშირი, RG41 5RD, 
გაერთიანებული სამეფო (GB);  
ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR)  
35, რიუ დე ვერდიუ, 92284, სურანს 
სედექსი, საფრანგეთი (FR) 

(72) ალბა მაკიასი (GB);  
ანდრას კოტში (HU);    
დიდიე დემარლესი (FR);  
მაია შანრიონი (FR);  
ატილა ვასასი (HU);  
ჯეიმს ბრუკ  მარაი (GB);  
ოლივიე ჟენესტი (FR);  
ელოდი ლევკოვიჩი (FR);  
არპად კისი (HU);  
ბალაზ მოლნარი (HU);  
საბა ვებერი (HU) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2018 12 28 
(86) PCT/EP2017/064067, 2017 06 09 
(54) ახალი პიპერდინილის წარმოე- 

ბულები, მათი მიღების ხერხი  
და მათი შემცველი ფარმაცევტული  
კომპოზიციები 

(57) ნაერთი, ფორმულით (I)  

N
R 3

(R 2 )nC H
2

W
O H

N

O R 1 (I) 
მისი მიღების ხერხი, ფარმაცევტული კომპო-
ზიციები  მათ საფუძველზე და მათი გამოყენე-
ბა კიბოს სამკურნალოდ. 
მუხლები:   16 დამოუკიდებელი 
                     10 დამოკიდებული 
__________________________________________ 
 
(10) AP 2020 14982 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/519 
A 61 P 35/00 
C 07 D 495/04 
C 07 D 487/04 
C 07 D 471/04 

(21) AP 2017 14982 (22) 2017 06 09 
(31) 16/55387; 16/63463  
(32) 2016 06 10; 2016 12 28  
(33) FR; FR 

(71) ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR) 
35, რიუ დე ვერდიუ, 92284 სურანს სედექსი, 
საფრანგეთი (FR);  
ვერნალის (რ&დ) ლტდ (FR)  
100 ბერკშირ ფლეის, ვარფდეილ როუდი, 
RG41 5RD, ვინერშ ბერკშირი,  
საფრანგეთი (FR) 

(72) ლიზა  ივანშიცი (FR);  
არპად  კისი (HU);  
მაია  შანრიონი (FR);  
ალბა მაკიასი (HU);  
ჯეიმს ბრუკ მარაი (GB);  
ატილა ვასასი (HU);  
საბა ვებერი (HU);  
ანდრას კოტში (HU);  
ელოდი ლევკოვიჩი (FR);  
ბალაზ მოლნარი (HU);  
დიდიე დემარლესი (FR);  
ოლივიე ჟენესტი (FR) 

(74) თამაზ  შილაკაძე 
(85) 2019 01 08 
(86) PCT/EP2017/064062, 2017 06 09 
(54) ახალი (ჰეტერო)არილ-ჩანაცვლე- 

ბული-პიპერიდინილის წარმოებულები,  
მათი მიღების ხერხი და მათი შემცვე- 
ლი ფარმაცევტული კომპოზიციები 

(57) ნაერთები ფორმულით (I),  
(R 2 )nC H

2
W

O H

N

O R 1

K
LJ

N

(I) 
მათი მიღების ხერხები, ფარმაცევტული კომ-
პოზიციები მათ საფუძველზე და მათი გამო-
ყენება კიბოს სამკურნალოდ. 
მუხლები: 16 დამოუკიდებელი 
 18 დამოკიდებული 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2020 14734 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 К 31/616 
A 61 К 45/06 
A 61 К 31/40 
A 61 К 31/404 

(21) AP 2016 14734 (22) 2016 08 26 
(31) 1570030 
(32) 2015 08 27 
(33) FR 
(71) ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR)  

35, რიუ დე ვერდიუ, 92284 სურანს 
სედექსი, საფრანგეთი (FR) 

(72) გილეს  ფონკნეშტენი  (FR) 
(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2018 03 22 
(86) PCT/FR2016/052126, 2016 08 26 
(54) HMG-CoA რედუქტაზას ინჰიბი- 

ტორის და ACE ინჰიბიტორის  
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gamogonebebi 

შემცველი ფარმაცევტული  
კომპოზიცია 

(57) კომპოზიცია შეიცავს ატორვასტატინს და 
პერინდოპრილს, ამასთან, ატორვასტატინი და 
პერინდოპრილი წარმოდგენილია 
მინიგრანულების სახით. 
მუხლები: 2 დამოუკიდებელი 
 9 დამოკიდებული 
_________________________________________ 
 
(10) AP 2020 14668 A (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 39/395 
A 61 P 35/00 
A 61 К 31/00 
C 07 K 16/28 

(21) AP 2016 14668 (22) 2016 06 07 
(31) 62/255,094; 62/172,277 
(32) 2015 11 13; 2015 06 08  
(33) US; US 
(71) მაკროჯენიკს ინკ. (US)  

9704 მედიქალ სენთერ დრაივი, როკვილი, 
MD 20850, აშშ (US) 

(72) დუგლას ჰ. სმიტი  (US);  
კალპანა შაჰი (US);  
როს ლა მოტე-მოსი (US);  
პოლ ა. მური (US);  
ეზიო ბონვინი (US);  
სკოტ კოენიგი (US);  
ლესლი ს. ჯონსონი  (US) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(85) 2018 01 05 
(86) PCT/US2016/036172, 2016 06 07 
(54) LAG-3-შემაკავშირებელი  

მოლეკულები და მათი გამოყენება 
(57) მოცემული გამოგონება ეხება ანტი-LAG-3 
ანტისხეულებს, LAG-3 mAb 1, LAG-3 mAb 2, 
LAG-3 mAb 4, LAG-3  mAb 5  და  LAG-3  mAb  
6, და ამ ანტისხეულების ჰუმანიზებულ და ქი-
მერულ ვერსიებს. მოცემული გამოგონება   
ეხება,  აგრეთვე,  LAG-3–შემაკავშირებელ მო-
ლეკულებს, რომლებიც შეიცავს ამ ანტი-LAG-
3 ანტისხეულების LAG-3–ის  შემაკავშირებელ  
ფრაგმენტებს, იმუნოკონიუგატებს და ბისპე-
ციფიკურ მოლეკულებს. მოცემული გამო-
გონება, ასევე, ეხება  LAG-3–ის  გამოყენებას  
იმუნური რეაქციის სტიმულირებისათვის. 
მუხლები:  8 დამოუკიდებელი 
 16 დამოკიდებული 
ფიგურა:   26 
_________________________________________ 
 

 

 

ganyofileba B 
 
B 21 
 
(10) AP 2020 14995 A (51) Int. Cl. (2006) 

B 21 J 7/14  
(21) AP 2019 14995 (22) 2019 02 08 
(71) სსიპ ,,რაფიელ დვალის მანქანათა  

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

(72) სლავა  მებონია (GE);  
თამაზ ნატრიაშვილი (GE);  
ალექსანდრე შერმაზანაშვილი (GE) 

(54) აირჰიდრავლიკური საჭედი მანქანა 
(57) მანქანა შეიცავს რგოლის ფორმის მქონე 
მაღალი წნევის ჰაერის რესივერში 6 ჩასმულ, 
წრეზე რადიალურად განლაგებულ მუშა ცი-
ლინდრებს 1, რომელთა დგუშის ჭოკები 2 
ამორტიზატორების 3 საშუალებით შეერთე-
ბულია დარტყმით მასებთან 4, რომლებზეც 
დამაგრებულია საცემელები 5, ამასთან, თი-
თოეული მუშა ცილინდრის ჭოკის მოპირ-
დაპირედ არსებული დგუშის ზედა არე ღიაა 
და დაკავშირებულია მაღალი წნევის ჰაერის 
რესივერთან, ხოლო ჭოკის დგუშის ქვედა არე 
დახურულია სახურავით 7 და მილაკის მეშ-
ვეობით დაკავშირებულია მაღალი წნევის 
ჰიდრავლიკურ სისტემასთან, ამასთან, რესი-
ვერი საერთოა ყველა მუშა ცილინდრისათვის. 
მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
ფიგურა:  1 
_________________________________________ 
 

ganyofileba C 
 
C 07 
 
(10) AP 2020 14437 A (51) Int. Cl. (2006) 

C 07 K 16/28 
C 12 N 15/13 
A 61 K 39/395 
A 61 P 35/00 
A 61 P 37/04 
G 01 N 33/577 
C 12 N 1/21 
C 12 N 5/10 
C 12 N 15/63 
C 07 K 19/00 

(21) AP 2015 14437 (22) 2015 07 31 
(31) 201410377352.9 
(32) 2014 08 01 
(33) CN 
(71) აკესო ბაიოფარმა ინკ. (CN) 

6 შენუნ ბლვდ, ტორჩ დიველოპმენტალ  
ზოუნ ჩჟუნშან, გუანდუნ 528437 (CN) 
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gamogonebebi 

(72) ბაიუნ ლი (CN); 
იუი სია (CN); 
ჩჟუნმინ ვანი (CN); 
პენ ჩჟანი (CN); 
სინჰუა პანი (CN) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(85) 2017 02 27 
(86) PCT/CN2015/085721, 2015 07 31 
(54) ანტი-CTLA4 მონოკლონური  

ანტისხეული ან მისი ანტიგენ  
შემაკავშირებელი ფრაგმენტი,  
მათი შემცველი სამედიცინო  
კომპოზიცია და გამოყენება 

(57) წარმოდგენილია ადამიანის ანტი-CTLA4 
მონოკლონური ანტისხეულები, რომლებიც 
ბლოკავენ CTLA4-ის შეკავშირებას B7-თან, 
რითაც ხდება CTLA4-ის იმუნოსუპრესიული 
ეფექტის ელიმინაცია და T ლიმფოციტების აქ-
ტივაცია. აღნიშნულ ანტისხეულებს იყენებენ 
სხვადასხვა ტიპის სიმსივნეების სამკურნა-
ლოდ. 
მუხლები:  11 დამოუკიდებელი 
 9 დამოკიდებული 
ფიგურა:  34 
_________________________________________ 
 

ganyofileba G 
 
G 01 
 
(10) AP 2020 15028 A (51) Int. Cl. (2006) 

G 01 R 27/20  
(21) AP 2019 15028 (22) 2019 03 22 
(71) რომან კარასევი (GE)  

ჭაბუა ამირეჯიბის გამზ. 6, ბ. 37ა,  
0179, თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) ბორის კარასევი (GE);  
რომან კარასევი (GE) 

(54) ჩამამიწებელი მოწყობილობის  
წინაღობის გაზომვის უელექტროდო  
ხერხი 

(57) ჩამამიწებელი მოწყობილობის წინაღობის 
გაზომვის უელექტროდო ხერხი ითვალისწი-
ნებს მიწაში გამავალი შეკრული ელექტრული 
კონტურის ფორმირებას, რომელშიც ჩართუ-
ლია გამოსაცდელი ჩამამიწებელი მოწყობი-
ლობა და აღნიშნული კონტურის ელექტრული 
პარამეტრების გაზომვას ჩამამიწებელი მოწ-
ყობილობის წინაღობის განსაზღვრის უზრუნ-
ველსაყოფად, ამასთან, ელექტრული პარამეტ-
რების გაზომვა ითვალისწინებს კონტურის 
შესაბამისი უბნების წინაღობების ჯამისა და 
სხვაობის გაზომვას და საძიებელი ჩამამიწე-
ბელი მოწყობილობის წინაღობის განსაზღვ-
რას აღნიშნული ჯამისა და სხვაობის გაზომ-
ვის შედეგების საფუძველზე. 

მუხლები: 1 დამოუკიდებელი 
 2 დამოკიდებული 
ფიგურა: 2 
_________________________________________ 
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gamogonebebi 

 
 
 
 

ganyofileba A 
 

A 01 
 
(11) P 2020 7116 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 01 B 33/06 
(10) AP 2020 14929 A (44) 3/(535)2020 
(21) AP 2018 14929  
(22) 2018 11 21 
(24) 2018 11 21 
(73) სავლე  ჩხიტუნიძე (GE)  

მ. გელოვანის ქ. 4, სსიპ ,,ტურიზმის  
მრავალდარგოვანი კოლეჯი“, 0159,  
თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) სავლე  ჩხიტუნიძე  (GE) 
(54) ნიადაგდამამუშავებელი იარაღი 
_____________________________________ 
 
A 61 
 
(11) P 2020 7119 B  (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 К 9/20  
A 61 К 9/28  
A 61 К 9/24 
A 61 К 9/48  

(10) AP 2020 14874 A (44) 4(536)/2020 
(21) AP 2013 14874 
(22) 2013 10 29 
(24) 2013 10 29 
(62)  AP 2013 14156    2013 10 29 
(86) PCT/EP2013/072648, 2013 10 29 
(73) ტილოტს ფარმა აგ (CH)  

ბასლერშტრასე 15, CH-4310  
რაინფელდენი (CH) 

(72) ფელიპე ხოსე ოლივერია  ვარუმი (CH);  
თომას  ბუზერი  (CH);  
ანა, ქრისტინა ფრეირი ფრეირი  (GB);  
აბდულ ვასეჰ  ბასიტი  (GB);  
რობერტო კარლოს  ბრავო  
გონსალესი  (CH) 

(74) თამაზ შილაკაძე 
(54) გახანგრძლივებული გამოთა- 

ვისუფლების ფორმულაცია 
_____________________________________ 
 
(11) P 2020 7117 B (51) Int. Cl. (2006) 

A 61 K 31/407  
A 61 P 31/20 
C 07 D 515/04  
C 07 D 513/04  
C 07 D 515/20  
C 07 D 513/20  
C 07 D 291/08 
 

 
 

 
 
(10) AP 2020 14690 A (44) 1(533)/2020 
(21) AP 2016 14690 
(22) 2016 07 01 
(24) 2016 07 01 
(31) 15175021.3; 15189903.6; 15201332.2;  

16157726.7  
(32) 2015 07 02; 2015 10 15; 2015 12 18;   

2016 02 26 
(33) EP; EP; EP; EP 
(86) PCT/EP2016/065488, 2016 07 01 
(73) იანსენ საიენს აირლენდ იუსი (IE)  

ისთგეით ვილიჯ, ისთგეით ლითლ 
აილენდ, კო კორკ (IE) 

(72) ჟერვენ, ივონნ, პოლ აშე (BE);  
სანდრინ, მარი, ელენ ვენდევილლ (BE);  
სამიუელ, დომინიკ დემენი (BE);  
სანდრინ, სელინ გროსსი (BE);  
ლილი ჰუ (BE);  
სტეფან, ჟულიენ ლასტი (BE);  
სერჟ, მარია, ალოისიუს პიტერსი (BE);  
გერტ რომბუ (BE);  
კოენ ვანდიკი (BE);  
ვიმ, გასტონ ვერსხიუერენ (BE);  
პიერ, ჟან-მარი, ბერნარ რაბუასონი (BE) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(54) ციკლირებული სულფამოილა- 

რილამიდის წარმოებულები და  
მათი გამოყენება მედიკამენტების  
სახით ჰეპატიტ B-ს სამკურნალოდ 

_____________________________________ 
 

ganyofileba B 
 

B 60 
 
(11) P 2020 7121 B  (51) Int. Cl. (2006) 

B 60 K 17/16 
(10) AP 2020 14938 A (44) 3(535)/2020 
(21) AP 2018 14938 
(22) 2018 11 26 
(24) 2018 11 26 
(73) ზვიად ხმალაძე (GE)  

მშვიდობის ქ. 13/18, 1400,  გორი, 
საქართველო  (GE) 

(72) ზვიად ხმალაძე (GE) 
(74) დავით ძამუკაშვილი 
(54) მოწყობილობა გადაცემათა რიცხვის  

მრავალსაფეხურიანი ცვლისათვის 
_____________________________________ 
 
 
 

gamogonebis patentebi 
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gamogonebebi 

ganyofileba C 
 

C 02 
 
(11) P 2020 7115 B  (51) Int. Cl. (2006) 

C 02 F 1/42  
(10) AP 2020 14850 A (44) 3(535)/2020 
(21) AP 2018 14850 
(22) 2018 08 03 
(24) 2018 08 03 
(73) შპს ,,სამეცნიერო-საწარმოო გაერთი- 

ანება კომპოზიტური მასალები“ (GE)  
ესმა ონიანის ქ. 6, 0159, თბილისი, 
საქართველო  (GE) 

(72) მიხეილ გავაშელი (GE);  
გიორგი  გიგინეიშვილი (GE) 

(74) შალვა გვარამაძე 
(54) ნამუშევარი სამრეწველო  

წყლებიდან ლითონური  სპილენძის  
მიღების ხერხი 

_____________________________________ 
 

C 09 
 
(11) P 2020 7118 B (51) Int. Cl. (2006) 

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

(10) AP 2020 14447 A (44) 4(536)/2020 
(21) AP 2015 14447 
(22) 2015 07 23 
(24) 2015 07 23 
(31) 62/185,171; 62/103,668; 62/036,912 
(32) 2015 06 26; 2015 01 15; 2014 08 13 
(33) US; US; US 
(86) PCT/US2015/041662, 2015 07 23 
(73) ალბემარლ კორპორეიშენ (US) 

451 ფლორიდა სტრიტ, ბეიტონ რუჟ,  
ლუიზიანა, 70801- 1765 (US) 

(72) კრისტოფერ ჯ. ნალეპა (US); 
იაკობუს, ნ ლაუენი (US); 
იუნცი ლიუ (US); 
გრეგორი, ხ. ლამბეტი (US); 
სრინივასა, ს. გოდავართხი (US); 
კევინ კოპოლა (US) 

(74) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(54) მაღალი სიმკვრივის წყლიანი  

ჭაბურღილის სითხეები 
_____________________________________ 
 
C 22 
 
(11) P 2020 7120 B (51) Int. Cl. (2006) 

C 22 C 33/04  
(10) AP 2020 14895 A (44) 3(535)/2020 
(21) AP 2018 14895 
(22) 2018 10 05 

(24) 2018 10 05 
(73) გოჩა ქურდაძე (GE)  

კეკელიძის ქ. 5, ბ. 16, 2000, ზესტაფონი, 
საქართველო (GE); 
ნუგზარ წერეთელი (GE)  
ვარკეთილის მას., ზემო პლატო, II მკრ., 
კორპ. 21, ბ. 62, 0163, თბილისი, 
საქართველო (GE) 

(72) გოჩა ქურდაძე (GE);  
ნუგზარ წერეთელი (GE) 

(54) სილიკომანგანუმის მიღების ხერხი 
_____________________________________ 
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ganyofileba A 
 
A 01 
 
(11) U 2020 2040 Y  (51) Int. Cl. (2006)  

A 01 D 46/04 
(10) AU 2020 15039 U (44) 2/(534)2020 
(21) AU 2019 15039 
(22) 2019 04 01 
(24) 2019 04 01 
(73) ბახვა დოლიძე (GE)  

იაკობ შემოქმედელის ქ. 32, ოზურგეთი, 
საქართველო (GE); 
ზურაბ ანდღულაძე (GE)  
ი. ჭავჭავაძის ქ. 10, ოზურგეთი, 
საქართველო (GE); 
თემურ რევიშვილი (GE)  
უნივერსიტეტის ქ. 9, ბ. 13, ოზურგეთი, 
საქართველო (GE); 
ლიანა შავიშვილი (GE)  
მეცნიერების ქ. 13, ბ. 2, ოზურგეთი, 
საქართველო (GE) 

(72) ბახვა დოლიძე (GE); 
ზურაბ ანდღულაძე (GE); 
თემურ რევიშვილი (GE); 
ლიანა შავიშვილი (GE) 

(54) ჩაის ბუჩქის სასხლავი აგრეგატი  
__________________________________________ 
 
A 23 
 
(11) U 2020 2039 Y  (51) Int. Cl. (2006)  

A 23 G 3/00 
(10) AU 2020 14817 U (44) 4(536)/2020 
(21) AU 2018 14817 
(22) 2018 06 25 
(24) 2018 06 25 
(73) თეიმურაზ ლომსაძე (GE)  

ლიონიძის ქ. 33, 2200, სოფ. წინანდალი,  
თელავი, საქართველო (GE) 

(72) თეიმურაზ ლომსაძე (GE) 
(74) თამუნა ვეშაპიძე 
(54) საკონდიტრო ნაწარმის დამზადების  

ხერხი 
__________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ganyofileba B 
 
B 63 
 
(11) U 2020 2038 Y  (51) Int. Cl. (2006)  

B 63 B 35/79 
(10) AU 2020 15092 U (44) 3(535)/2020 
(21) AU 2019 15092 
(22) 2019 05 22 
(24) 2019 05 22 
(73) გივი კევლიშვილი (GE)  

ზღვის უბანი, IV კვარტ., კორპ. 6, ბ. 5, 
0197, თბილისი, საქართველო (GE) 

(72) გივი კევლიშვილი (GE) 
(54) სერფინგის დაფა 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sasargeblo modelebi 
 

sasargeblo modelis patentebi 
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(10) AD 2020 1142 S (51) 20-02 
(21) AD 2020 1142 (22) 2020 02 06 
(28) 2 
(71) ჟულიენ დომინიკ ედუარდ პაოლინი (FR)  

დე ლა გარის ქ. 1, 20136, ბოკონიანო, საფრანგეთი (FR) 
(72) ჟულიენ დომინიკ ედუარდ პაოლინი (FR) 
(74) ნატო ლაშხი (GE) 
(54) 1.-2. კომერციული სტენდი 
(55)  

 

1.1    1.2 1.3 1.4  
 
 
 
 

1-5 1.6 2.1  
 

_________________________________________________ 
 

dizainebi 
 

ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba 
registraciis Sesaxeb 

 

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

 
 
 
 

(11) D 2020 845 S (51) 11-03 
(10) AD 2020 1109 S (44) 2020 02 25 №4  
(21) AD 2019 1109 
(22) 2019 10 10 
(24) 2019 10 10 
(28) 1 
(18) 2024 10 10 
(73) კონსტანტინე მიქაძე (GE)  

ზაალ ქიქოძის ქ. 24, 0108, თბილისი, 
საქართველო (GE) 

(72) კონსტანტინე მიქაძე (GE) 
(74) ნუგზარ ქსოვრელი (GE) 
(54) ორდენი 
__________________________________________ 
 
 

registrirebuli dizaini 
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dizainebi 

 
 
 
 
 
 
 
 
(11) DM/206 276 (51) 07-02 
(15) 2019 11 07  (44) 11/2020 (2020 03 13) 
(22) 2019 11 07 
(28) 2 
(73) GÜREN METAL TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED  

ŞİRKETİ  
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı Sürmeli İş Merkezi No:108/B Başakşehir, 34100  
ISTANBUL (TR) 

(85) TR 
(86) TR 
(87) TR 
(88) TR 
(89) TR 
(81) III. AM, MD, TJ, BW, MN, GH, KH, GB, TN, CH, BN, UA, AL, AZ, TM, BZ, ME, MC, NA, OA,  

RS, BA, US, GE, OM, CA, LI, KG, SM, EM, SY, RW, RU, EG 
(72) MUSTAFA GÜREN  

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı Sürmeli İş Merkezi No:108/B Başakşehir, 34100,  
ISTANBUL, (TR) 

(74) BILGI PATENT OFISI  
Acıbadem Mah. Gömeç Sok. No:37/5 Kadıköy/İstanbul, 34100 Istanbul (TR) 

(54) 1.-2. Cooking dish 
(55) 

 

 

dizainiebi, romlebic registrirebulia saerTaSoriso biuroSi 
saqarTvelos teritoriaze uflebaTa gavrcelebis moTxovniT 

 

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

 
 
 

 
 

_________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/206 360 (51) 09-01 
(15) 2020 02 20  (44) 11/2020 (2020 03 13) 
(22) 2020 02 20 
(28) 4 
(30) No1: 20.08.2019; 2019/05002; TR; No2: 20.08.2019; 2019/05002; TR; No3: 20.08.2019; 2019/05002; TR;  

No4: 20.08.2019; 2019/05002; TR 
(73)  Evyap Sabun Yağ Gliserin Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi No:1 X-1 Özel Parsel İstanbul TÜRKİYE  
ISTANBUL (TR) 

(85) TR 
(86) TR 
(87) TR 
(88) TR 
(89) TR 
(81) III. GE, UA, EM, RU 
(72) Enis Çorapçı  

Orhanlı Mah. Karadeniz Cad 5B-1 Tuzla, İstanbul (TR); 
Nurlan İdemen  
Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi No 1, ISTANBUL (TR) 

(74) ANKARA PATENT BUREAU  
Kavaklidere Mahallesi Bestekar Caddesi No: 10, 06680 ANKARA (TR) 

(54) 1.-4. Bottle for liquids 
(55) 
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dizainebi 

 
 

_________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/203 260 (51) 11-01 
(15) 2019 09 10  (44) 11/2020 (2020 03 13) 
(22) 2019 09 10 
(28) 2 
(73) HARRY WINSTON SA  

Chemin du Tourbillon 8, 1228 Plan-les-Ouates (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. AM, MD, MN, TR, GB, TN, CH, UA, AL, AZ, BZ, ME, MC, SG, NO, BA, OM, CA, MK,  

GE, LI, KG, EM, RU 
(72) 1 Dominique RIVIERE  

c/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US); 
2 Rie YATSUGI-KANG  
c/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US) 

(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  
Faubourg du Lac 6, 2501 Biel/Bienne (CH) 

(54) 1.-2. Finger ring 
(55) 
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dizainebi 
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dizainebi 
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dizainebi 

(11) DM/203 417 (51) 15-05 
(15) 2019 09 13  (44) 11/2020 (2020 03 13) 
(22) 2019 09 13 
(28) 1 
(30) No1: 20.03.2019; 006318085-0001; EM 
(73)  Pro-Aqua International GmbH  

Technologiepark 6, 91522 Ansbach (DE) 
(85) – 
(86) DE 
(87) – 
(88) – 
(89) EM 
(81) III. UA, AM, AL, HR, IS, AZ, ME, MD, MC, TJ, SG, NO, RS, MN, BA, TR, OM, GE, MK, LI, KG,  

TN, CH, EG 
(72) Oliver Saiz  

Fürther Str. 174 A, 90429, Nürnberg (DE); 
Jürgen Wehner  
Technologiepark 6, 91522, Ansbach (DE); 
Mareike Roth  
Fürther Str. 174 A, 90429, Nürnberg (DE) 

(74) Lermer Raible Patent- Und Rechtsanwalts PartGmbB (Sebastian Reichart)  
Lessingstraße 6, 80336 München (DE) 

(54) 1. Vacuum cleaner with a control panel 
(55) 

1  
_________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/206 375 (51) 32-00 
(15) 2019 12 13  (44) 11/2020 (2020 03 13) 
(22) 2019 12 13 
(28) 5 
(73) FICOSOTA OOD  

48 Madara Blvd, 9700 Shumen (BG) 
(85) – 
(86) – 
(87) – 
(88) BG 
(89) BG 
(81) III. RS, MK, GE, AM, UA, AL, AZ, EM, MD 
(72) Krasen Angelov Kyurkchiev  

102 Bulgaria Blvd., Bellissimo Business Center, 1680, Sofia (BG) 
(74) Maciej Bugalski  

Ul. Kierbedzia 6/20, 00-728 Warszawa (PL) 
(54) 1.-5. Graphic design 
(55) 

1  
 
 
 

2  
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dizainebi 

3  
 
 

4  
 

5  
 

_________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/206 497 (51) 09-01 
(15) 2020 01 08  (44) 12/2020 (2020 03 20) 
(22) 2020 01 08 
(28) 2 
(30) No1: 02.12.2019; 007329743-0001; EM; No2: 02.12.2019; 007329743-0002; EM 
(73) JX Nippon Oil And Energy Europe Limited  

2F Bury House, 31 Bury Street, EC3A 5AR London (GB) 
(85) GB 
(86) GB 
(87) EM 
(88) EM 
(89) – 
(81) III. RS, TR, GE, UA, IL, RU 
(74) Inaday Merken B.V.  

Hengelosestraat 141, 7521AA Enschede (NL) 
(54) 1.-2. Container for liquid or solid gas 
(55) 

1.1    
 

1.2    1.3  
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dizainebi 

1.4 1.5  

1.6 1.7  
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dizainebi 

2.1 2.2  
 
 
 
 

2.3 2.4  
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dizainebi 

2.5  
 
 

2.6 2.7  
_________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/206 420 (51) 09-03 
(15) 2019 09 25  (44) 12/2020 (2020 03 20) 
(22) 2019 09 25 
(28) 3 
(30) No1: 03.04.2019; 006369104; EM; No2: 03.04.2019; 006369104; EM; No3: 03.04.2019; 006369104; EM 
(73) "ITAL FOOD" EAD  

10 Trakiyska Str., 9700 Shumen (BG) 
(85) BG, EM 
(86) BG 
(87) BG 
(88) EM, BG 
(89) BG 
(81) III. RS, BA, MK, GE, AM, UA, ME, MD, RU 
(72) Krasen Kyurkchiev  

10 Trakiyska Str., 9700, Shumen (BG) 
(74) Ralitsa Venelinova Dimova  

Jk Mladost 2, P.O.Box 21, 1799 Sofia (BG) 
(54) 1.-3. Packaging for foodstuff 
(55) 

1 2  
 
 
 

3  
_________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/206 494 (51) 12-08 
(15) 2019 10 29  (44) 12/2020 (2020 03 20) 
(22) 2019 10 29 
(28) 2 
(73) Aspark Co., Ltd.  

Umeda Gate Tower 10F, 1-9 Tsurunocho, Kita-ku, 530-0014 Osaka (JP) 
(85) JP 
(86) JP 
(87) JP 
(88) JP 
(89) JP 
(81) III. ES, HU, IS, MN, PL, GB, LT, KR, JP, BN, FR, AL, HR, LV, TM, BZ, MC, SG, NA, DE, BA, MK,  

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

(72) Masanori Yoshida  
3-9-1705, Tsuruno-chou, Kita-ku, Osaka (JP) 

(74) Ana Lorente Berges  
C/ Alcalá 143, 3º Derecha, 28009 Madrid (ES) 

(54) 1. Automobile,2. Automobile interior 
(55) 

1.1  
 

1.2  
 
 

1.3  
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dizainebi 

1.4  
 

1.5  
 

1.6  
 

2.1  
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dizainebi 

2.2  
 
 

2.3  
 
 

2.4  

2.5  
_________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/205 870 (51) 02-01 
(15) 2019 10 02  (44) 14/2020 (2020 04 03) 
(22) 2019 10 02 
(28) 1 
(73) Limited Liability Company "KPD"  

27 Teplychna Street, 52005 Urban-type Settlement Slobozhanske, Dnipro District, Dnipropetrovsk  
Region (UA) 

(85) UA 
(86) UA 
(87) UA 
(88) UA 
(89) UA 
(81) III. GE, UA, AM, AZ, MD, RU 
(72) Andrii Zdesenko  

13 Titova Street, Apartment 44, 49055,, Dnipro (UA) 
(74) Julia Semeniy  

ASTERS LAW FIRM, Leonardo Business Center, 19-21 Bohdana Khmelnytskoho Street, 01030, 
Kyiv (UA) 

(54) 1. Diaper 
(55) 

1.1  

1.2  

1.3  
_________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/204 309 (51) 11-01 
(15) 2019 09 30  (44) 14/2020 (2020 04 03) 
(22) 2019 09 30 
(28) 4 
(73) HARRY WINSTON SA  

Chemin du Tourbillon 8, 1228 Plan-les-Ouates (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. AM, MD, MN, TR, GB, TN, CH, UA, AL, AZ, BZ, ME, MC, SG, NO, BA, MK, GE, OM, CA,  

LI, KG, EM, RU 
(72) 1 Rie YATSUGI-KANG  

c/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York, NY (US); 
2 Kia SCHWANINGER  
c/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York, NY (US); 
2;4 Dominique RIVIERE  
c/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York, NY (US) 

(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  
Faubourg du Lac 6, 2501 Biel/Bienne (CH) 

(54) 1.-3. Necklace, 4. Pair of earrings 
(55) 
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dizainebi 
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dizainebi 
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dizainebi 
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dizainebi 
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dizainebi 
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dizainebi 
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dizainebi 
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dizainebi 

 

      
 

 
 

_________________________________________________ 
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dizainebi 

 (11) DM/204 145 (51) 10-07 
(15) 2019 10 07  (44) 15/2020 (2020 04 10) 
(22) 2019 10 07 
(28) 1 
(73) BLANCPAIN SA  

Le Rocher 12, 1348 LE BRASSUS (CH) 
(85) – 
(86) CH 
(87) CH 
(88) – 
(89) CH 
(81) II. MA III. AM, UA, AL, AZ, BZ, ME, MD, MC, SG, MN, NO, BA, MK, TR, OM, GE, LI, KG, GB, TN,  

EM, CH, RU 
(72) Xuân-Nhi NGUYEN TANG  

32 Avenue Blanc, 1202, Genève (CH) 
(74) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG) (The Swatch Group Ltd.)  

Faubourg Du Lac 6, 2501 Biel/Bienne (CH) 
(54) 1. Watch case 
(55) 

1.1 1.2  
 

1.3  
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dizainebi 

1.4  
 
 

1.5  
 
 

1.6  
 
 
 

1.7  
_________________________________________________ 
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dizainebi 

(11) DM/204 276 (51) 10-07 
(15) 2019 10 08  (44) 15/2020 (2020 04 10) 
(22) 2019 10 08 
(28) 2 
(73) HARRY WINSTON SA  

Chemin du Tourbillon 8, 1228 Plan-les-Ouates (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. AM, MD, MN, TR, GB, TN, CH, UA, AL, AZ, BZ, ME, MC, SG, NO, BA, CA, MK, GE,  

OM, LI, KG, EM, RU 
(72) Sandra GARSAUD  

c/o Harry Winston SA, Chemin du Tourbillon 8, 1228, Plan-les-Ouates (CH) 
(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  

Faubourg du Lac 6, 2501 Biel/Bienne (CH) 
(54) 1. Watch case, 2. Watch dial 
(55) 
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dizainebi 
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dizainebi 
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dizainebi 

(11) DM/204 310 (51) 11-01 
(15) 2019 10 07  (44) 15/2020 (2020 04 10) 
(22) 2019 10 07 
(28) 5 
(73) HARRY WINSTON SA  

Chemin du Tourbillon 8, 1228 Plan-les-Ouates (CH) 
(85) CH 
(86) CH 
(87) CH 
(88) CH 
(89) CH 
(81) II. MA III. AM, MD, MN, TR, GB, TN, CH, UA, AL, AZ, ME, BZ, MC, SG, NO, BA, MK, OM, CA, GE,  

LI, KG, EM, RU 
(72) 1 Dominique RIVIERE  

c/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York, NY (US); 
2-5 Chaeree KWON  
c/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, 10019, New York, NY (US) 

(74) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) (The Swatch Group Ltd.)  
Faubourg du Lac 6, 2501 Biel/Bienne (CH) 

(54) 1.-5. Necklace 
(55) 
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dizainebi 
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dizainebi 
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dizainebi 
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dizainebi 
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dizainebi 
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dizainebi 
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dizainebi 
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dizainebi 
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(260) AM 2020 103323 A 
(210) AM 103323 
(220) 2019 05 29 
(731) შპს „ავერსი-ფარმა“ 

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

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სამკურნალწამლო საშუალება (ფარმაცევ-
ტული პროდუქტი, მედიკამენტი). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103655 A 
(210) AM 103655 
(220) 2019 06 14 
(731)  შპს „სანუს ვიტა“ 

გიორგი სააკაძის დაღმართი 6,  
კომერციული ფართი 11, ვაკე- 
საბურთალოს რაიონი, თბილისი,  
საქართველო 

(740) მონიკა კვარაცხელია 
(540)  

GLIPTAN 
გლიპტანი 
ГЛИПТАН 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუ-
ნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბ-
ჟენი  საშუალებები,  კბილის  ტვიფრის დასამზა- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
დებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103783 A 
(210) AM 103783 
(220) 2019 11 07 
(731) შპს „სულა ინთერნეიშნლ“ 

ალ. ყაზბეგის გამზ. 14, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  
 

 
 

(591) ნაცრისფერი, ყვითელი, ღია იასამნისფერი,  
მუქი იასამნისფერი 

(531) 09.09.03; 09.09.07; 27.05.01; 27.05.10; 28.19;  
29.01.14 

(511)  
25 – ფეხსაცმელი. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105127 A 
(210) AM 105127 
(220) 2019 09 30 
(731) გიორგი ლალიაშვილი 

დიმიტრი უზნაძის ქ. 4, ბ. 66 (ყოფ. კამოს ქ.),  
0102, თბილისი,  საქართველო 

(540) 
 

 
 

(591) ღია ყვითელი, მწვანე, ღია მწვანე,  
თეთრი, სტაფილოსფერი, ღია ყავისფერი 

sasaqonlo niSnebi 
 

erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,  
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba 

registraciis Sesaxeb 
 

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

(531) 07.01.01; 28.19; 29.01.15 
(526) ლამისყანა 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105131 A 
(210) AM 105131 
(220) 2019 10 01 
(731) ვივო მობილ კომუნიკეიშენ კო., ლტდ 

283N, ბიბიკი როად, ვაშა, ჩენიან, დანგუან,  
გუანდუნ, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.23 
(511)  
9 – სმარტფონები; მობილური ტელეფონები; ჩა-
სადები ბუდეები (შალითები) მობილური ტელე-
ფონებისათვის; დამცავი საშუალებები (ყდა, გა-
რეკანი) მობილური ტელეფონებისათვის; დამცა-
ვი ფირები (აპკები) ადაპტირებული მობილური 
ტელეფონების ეკრანებისთვის; სადგარები მობი-
ლური ტელეფონებისათვის; ყურსასმენები; გარ-
ნიტურები მობილური ტელეფონებისათვის; სე-
ლფი-ჯოხები სმარტფონებთან გამოყენებისათ-
ვის; USB-კაბელები; კვების ადაპტერები; აკუმუ-
ლატორები ელექტრული; დამტენი მოწყობილო-
ბები; მობილური აკუმულატორები (აკუმულა-
ტორული ბატარეები); ხმამაღლამოლაპარაკე; 
ინტელექტუალური ხმამაღლამოლაპარაკეები 
(აკუსტიკური სისტემები); უსადენო ყურსასმენე-
ბი სმარტფონებისათვის; უსადენო დამტენი მოწ-
ყობილობები; ჩასატვირთი პროგრამული უზ-
რუნველყოფა მობილური ტელეფონებისათვის; 
კომპიუტერები; სმარტ-სათვალე; სმარტ-საათე-
ბი; პლანშეტური კომპიუტერები; ნოუტბუქები; 
ტელევიზორები; სმარტ-ტელევიზორები; უსადე-
ნო ყურსასმენები; უსადენო დინამიკები.  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105145 A 
(210) AM 105145 
(220) 2019 10 02 
(731) ირაკლი შიოშვილი 

ალ. ჭავჭავაძის შესახ. 2, სახლი 4,  
დაბა წყნეთი, 0181, თბილისი,   
საქართველო 

(540) 

 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
 

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

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105152 A 
(210) AM 105152 
(220) 2019 10 04 
(731) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

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

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

PIFELTRO 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცეტული პრეპარატები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105153 A 
(210) AM 105153 
(220) 2019 10 04 
(731) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

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

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

ZUMELPRA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცეტული პრეპარატები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105156 A 
(210) AM 105156 
(220) 2019 10 04 
(731) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

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

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

ZIERVUS 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 – ფარმაცეტული პრეპარატები. 
____________________________________________ 
 
 

 
 #11  2020 06 10 

 
61 



                           
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2020 105157 A 
(210) AM 105157 
(220) 2019 10 04 
(731) მერკ შარპ & დომე კორპ. 

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

(740) თამაზ შილაკაძე  
(540) 

DELSTRIGO 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცეტული პრეპარატები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105210 A 
(210) AM 105210 
(220) 2019 10 04 
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ 

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

REMIX 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბა-
ქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგარე-
ტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში გასა-
ხვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამბა-
ქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამბაქო 
„სნუსი“; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედი-
ცინო დანიშნულების); ელექტრონული სიგარე-
ტები; თამბაქოს პროდუქტები, მათი შემდგომი 
გათბობის მიზნით; ელექტრონული მოწყობილო-
ბები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამ-
ბაქოს გასათბობად ინჰალაციისათვის ნიკოტი-
ნის შემცველი აეროზოლის გამოყოფის მიზნით; 
თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ 
სიგარეტებში გამოყენებისათვის;  მწეველთა სა-
კუთვნოები, სიგარეტის ქაღალდი, სიგარეტის 
მილაკები (მუნდშტუკები), სიგარეტის ფილტრე-
ბი, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის კოლოფები, 
საფერფლეები, თამბაქოს ჩიბუხები, სიგარეტის 
გადასახვევი ჯიბის მოწყობილობები, სანთებ-
ლები მწეველთათვის, ასანთები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105224 A 
(210) AM 105224 
(220) 2019 10 08 
(731) სააქციო საზოგადოება „ლომისი“ 

სოფ. ნატახტარი, მცხეთა, 3308,  
საქართველო 

(540)  

Radler 
რადლერ 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 – ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და 
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელე-
ბი და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების 
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
 

33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105225 A 
(210) AM 105225 
(220) 2019 10 08 
(731) ფმკ აგრიქალჩარალ კარიბე ინდასტრის, 

ლტდ 
კლარენდონ ჰაუზი, 2 ჩარჩ სტრიტი, HM11 
ჰამილტონი, ბერმუდის კუნძულები,  

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

FENGRESS 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – სარეველას გასანადგურებელი პრეპარატები;  
პესტიციდები; ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105230 A 
(210) AM 105230 
(220) 2019 10 08 
(731) ზაზა რუსაძე 

ბათუ კრავეიშვილის ქ. 7, 0108, თბილისი,   
საქართველო 

(540)  

ვაზის კალამი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105237 A 
(210) AM 105237 
(220) 2019 10 09 
(731) შპს „წისქვილი ჯგუფი“ 

ბელიაშვილის ქ., მორფოლოგიის ინსტ-ის  
მიმდებარედ, 0159, თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი ქუთათელაძე 
(540)  

ღვინის ეზო 
wine yard 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
____________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2020 105238 A 
(210) AM 105238 
(220) 2019 10 09 
(731) შპს „წისქვილი ჯგუფი“ 

ბელიაშვილის ქ., მორფოლოგიის ინსტ-ის  
მიმდებარედ, 0159, თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი ქუთათელაძე 
(540)  

ლუდის მოედანი 
beer square 

(591) შავ-თეთრი  
(511)  
32 – ლუდი. 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105239 A 
(210) AM 105239 
(220) 2019 10 09 
(731) შპს „წისქვილი ჯგუფი“ 

ბელიაშვილის ქ., მორფოლოგიის ინსტ-ის  
მიმდებარედ, 0159, თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი ქუთათელაძე 
(540)  

წისქვილი 
tsiskvili 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი და 
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელე-
ბი და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების 
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
 

33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105240 A 
(210) AM 105240 
(220) 2019 10 09 
(731) შპს „წისქვილი ჯგუფი“ 

ბელიაშვილის ქ., მორფოლოგიის ინსტ-ის  
მიმდებარედ, 0159, თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი ქუთათელაძე 
(540)  

Ethno 
ეთნო 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხ-
მარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული 

და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე 
და რძის ნაწარმი; ზეთები და საკვები ცხიმები. 
 

31 – სოფლის მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა და 
ტყის პროდუქტები და მარცვლეული, რომელიც 
არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ცოცხალი ცხო-
ველები; ცოცხალი ხილი და ბოსტნეული; თეს-
ლეული, ცოცხალი მცენარეები და ყვავილები; 
ცხოველთა საკვები; ალაო. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105241 A 
(210) AM 105241 
(220) 2019 10 09 
(731) შპს „წისქვილი ჯგუფი“ 

ბელიაშვილის ქ., მორფოლოგიის ინსტ-ის  
მიმდებარედ, 0159, თბილისი, საქართველო 

(740) გიორგი ქუთათელაძე  
(540)  

არიქა 
ARIQA 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხ-
მარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული 
და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე 
და რძის ნაწარმი; ზეთები და საკვები ცხიმები. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეუ-
ლი, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, ბა-
დაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; 
მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებ-
ლები; საკვები ყინული. 
 

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

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

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

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2020 105243 A 
(210) AM 105243 
(220) 2019 10 09 
(731) ტოიოტა ჯიდოშა კაბუშიკი კაიშა  

(მოვაჭრე, როგორც ტოიოტა მოტორ  
კორპორეიშენ) 
1, ტოიოტა-ჩო, ტოიოტა-ში, აიჩი-კენ,  
იაპონია 

(740) თამარ კოჭლამაზაშვილი 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.23; 27.07.11; 27.07.12 
(511)  
12 – ავტომობილები და მათი ნაწილები, კონს-
ტრუქციის ელემენტები, მათთვის განკუთვნილი 
მზიდი ნაწილები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105245 A 
(210) AM 105245 
(220) 2019 10 09 
(731) სს „გეფა“ 

აკაკი ბელიაშვილის ქ. 142, 0159, თბილისი,  
საქართველო 

(740) სალომე ჯელაძე 
(540)  

TESEPTA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუ-
ნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბ-
ჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზა-
დებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
 

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

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა და 
ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფერო-
ში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღ-
ჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105250 A 
(210) AM 105250 
(220) 2019 10 10 
(731) სამრეწველო ტექნიკური კომპანია  

„აგრომატ“ ლტდ 
პერემოგი ავ., შენობა 89-A, კიევი, 03115,  
უკრაინა 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

 
(591) თეთრი, ლურჯი 
(531) 26.04.09; 27.05.01; 28.19; 29.01.04; 29.01.12 
(511)  
11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, 
საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გამა-
ცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, წყალგამა-
ნაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყო-
ბილობები. 
 

19 – არალითონური სამშენებლო მასალა; სამშე-
ნებლო დანიშნულების არალითონური ხისტი 
მილები; ასფალტი, ფისები და ბიტუმი; არალი-
თონური მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობე-
ბი; არალითონური ძეგლები.  
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105254 A 
(210) AM 105254 
(220) 2019 10 11 
(731) ინტერნეშენელ ფუდსტაფს კო ლლკ 

საფოსტო ყუთი 4115 შარჯა, არაბთა  
გაერთიანებული საამიროები 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

SAVANNAH 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 – ტუალეტის საპნები, სარეცხი საშუალებები, 
სარეცხი საპნები, შამპუნები, კოსმეტიკური ნა-
წარმი, თმის ზეთები, თმის ლოსიონები და  თმის 
მოსავლელი სხვა ნაწარმი შეტანილი ამ კლას-
ში, თხევადი საპნები, წმენდის, გაპრიალების, 
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების 
პრეპარატები და ჰიგიენური ხსნარები, მათეთრე-
ბელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიე-
რებები, პარფიუმერია. 
____________________________________________ 
  
(260) AM 2020 105347 A 
(210) AM 105347 
(220) 2019 10 15 
(731) საბვეი აიფი ლლკ 

8400 ჩრდ-დას, 36-ე სტ., სტი 530, დორალი,  
ფლორიდა, 33166, აშშ 

(740) მარეხ ამირაშვილი 
(540) 

MAKE IT WHAT YOU 
WANT 
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(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 – რესტორნებით მომსახურება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105348 A 
(210) AM 105348 
(220) 2019 10 15 
(731) ვინდჰამ ჰოტელს ენდ რეზორტს ლლკ 

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

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

WYNDHAM GRAND 
RESIDENCES 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
36 – უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსა-
ხურება, კერძოდ, ბინების,  ბინების მომსახურე-
ბის სერვისით და კონდომინიუმების (თანა-
მფლობელობაში არსებული საცხოვრებლის) 
გაქირავება, შუამავლობა და მართვა; კომერცი-
ული ტიპის უძრავი ქონების ლიზინგი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105349 A 
(210) AM 105349 
(220) 2019 10 15 
(731) ვინდჰამ ჰოტელს ენდ რეზორტს ლლკ 

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

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

WYNDHAM RESIDENCES 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
36 – უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსა-
ხურება, კერძოდ, ბინების,  ბინების მომსახურე-
ბის სერვისით და კონდომინიუმების (თანა-
მფლობელობაში არსებული საცხოვრებლის) 
გაქირავება, შუამავლობა და მართვა; კომერ-
ციული ტიპის უძრავი ქონების ლიზინგი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105350 A 
(210) AM 105350 
(220) 2019 10 15 
(731) ორინჯ ბანგ, ინკ., კალიფორნიის შტატის  

კორპორაცია 
13115 ტელფერ ავენიუ, სილმარ,  
კალიფორნია 91342, აშშ 

(740) ნათელა ოთარიძე 
(540)  

BANG 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 – სასმელები (უალკოჰოლო). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105353 A 
(210) AM 105353 
(220) 2019 10 16 
(731) სელჯინ კორპორეიშენ 

86 მორის ავენიუ, სამიტი, ნიუ-ჯერზი  
07901, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

АСТОТЛЕО 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – კიბოს და აუტო-იმუნური დაავადებების სამ-
კურნალოდ განკუთვნილი ფარმაცევტული პრე-
პარატები, ფარმაცევტული პრეპარატები განკუ-
თვნილი ისეთი დაავადებების სფეროსთვის, რო-
გორიცაა ონკოლოგია, იმუნოლოგია, ანთება; 
ფარმაცევტული პრეპარატები, კერძოდ, ციტოკი-
ნის მაინჰიბირებელი მედიკამენტები; იმუნოსის-
ტემის მარეგულირებელი ფარმაცევტული პრე-
პარატები; ფარმაცევტული პრეპარატები, კერ-
ძოდ, სიმსივნეების სამკურნალოდ განკუთვნი-
ლი; ფარმაცევტული და ბიოლოგიური პრეპა-
რატები იმუნოთერაპიისთვის, T უჯრედის თერა-
პიის ჩათვლით; უჯრედები სამედიცინო და კლი-
ნიკური გამოყენებისთვის; სადიაგნოზო ნაკრე-
ბები, რომლებიც უმთავრესად შეიცავენ უჯრე-
დებს სამედიცინო და კლინიკური გამოყენების-
თვის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105354 A 
(210) AM 105354 
(220) 2019 10 16 
(731) სელჯინ კორპორეიშენ 

86 მორის ავენიუ, სამიტი, ნიუ-ჯერზი  
07901, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

ЭНХАРНЕКС 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – კიბოს და აუტო-იმუნური დაავადებების სამ-
კურნალოდ განკუთვნილი ფარმაცევტული პრე-
პარატები, ფარმაცევტული პრეპარატები განკუ-
თვნილი ისეთი დაავადებების სფეროსთვის, რო-
გორიცაა ონკოლოგია, იმუნოლოგია, ანთება; 
ფარმაცევტული პრეპარატები, კერძოდ, ციტოკი-
ნის მაინჰიბირებელი მედიკამენტები; იმუნოსის-
ტემის მარეგულირებელი ფარმაცევტული პრე-
პარატები; ფარმაცევტული პრეპარატები, კერ-
ძოდ, სიმსივნეების სამკურნალოდ განკუთვნი-
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ლი; ფარმაცევტული და ბიოლოგიური პრეპა-
რატები იმუნოთერაპიისთვის, T უჯრედის თერა-
პიის ჩათვლით; უჯრედები სამედიცინო და კლი-
ნიკური გამოყენებისთვის; სადიაგნოზო ნაკრე-
ბები, რომლებიც უმთავრესად შეიცავენ უჯრე-
დებს სამედიცინო და კლინიკური გამოყენების-
თვის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105355 A 
(210) AM 105355 
(220) 2019 10 16 
(731) სელჯინ კორპორეიშენ 

86 მორის ავენიუ, სამიტი, ნიუ-ჯერზი  
07901, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
 (540)  

ЛЕЛЛОКИ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – კიბოს და აუტო-იმუნური დაავადებების სამ-
კურნალოდ განკუთვნილი ფარმაცევტული პრე-
პარატები, ფარმაცევტული პრეპარატები განკუ-
თვნილი ისეთი დაავადებების სფეროსთვის, რო-
გორიცაა ონკოლოგია, იმუნოლოგია, ანთება; 
ფარმაცევტული პრეპარატები, კერძოდ, ციტოკი-
ნის მაინჰიბირებელი მედიკამენტები; იმუნოსის-
ტემის მარეგულირებელი ფარმაცევტული პრეპა-
რატები; ფარმაცევტული პრეპარატები, კერძოდ, 
სიმსივნეების სამკურნალოდ განკუთვნილი; ფა-
რმაცევტული და ბიოლოგიური პრეპარატები 
იმუნოთერაპიისთვის, T უჯრედის თერაპიის ჩა-
თვლით; უჯრედები სამედიცინო და კლინიკური 
გამოყენებისთვის; სადიაგნოზო ნაკრებები, რომ-
ლებიც უმთავრესად შეიცავენ უჯრედებს სა-
მედიცინო და კლინიკური გამოყენებისთვის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105429 A 
(210) AM 105429 
(220) 2019 10 18 
(731) ნინგბო ვერტაკ იმპ. & ექსპ. კო., ლტდ 

რუმ 516, ბილდინგ 5,  No. 22, ჰენგჰე როუდ,  
ბეილუნ დისტრიქტ,  ნინგბო სიტი,   
ჟეჯიანგის პროვინცია, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 24.17.25; 26.01.18 
(511)  
8 – სახრახნისები, არაელექტრული; ბაღ-ბოს-
ტნის იარაღები, ხელით სამართავი; ქანჩის გა-
საღებები (ხელის იარაღები); ჩაქუჩები (ხელის 

იარაღები); მკვნეტარები; ფითხები, შპატელები 
(ხელის იარაღები); სამონტაჟო დანები (სკალ-
პელები); ნიჩბები (ხელის იარაღები); მჭრელი 
ინსტრუმენტები (ხელის იარაღები); ხერხები 
(ხელის იარაღები); ბარები (ხელის იარაღები); 
ხილსაკრეფები (ხელის იარაღები); მცენარეთა 
მავნებლების გასანადგურებელი მოწყობილო-
ბები, ხელით სამართავი; ბაღის დანები, სეკატო-
რები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105434 A 
(210) AM 105434 
(220) 2019 10 18 
(731) შპს „ოლ ფროფერთი ჯი“ 

ბესიკის ქ. 4, ნაკვეთი 46/10, 0108, თბილისი,   
საქართველო 

(740) ანა ღამბაშიძე 
(540)  

პრემიერ აგენტი 
Premier Agent 

(511)  
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციე-
ბი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105438 A 
(210) AM 105438 
(220) 2019 10 22 
(731) შპს „ალფა პროექტი“ 

კორნელი კეკელიძის ქ. 25, ბ. 49, 0179,  
თბილისი,  საქართველო 

(740) გიორგი თაქთაქიშვილი 
(540) 

 
(591) თეთრი, ცისფერი 
(531) 25.07.15; 25.07.21; 26.15.09; 29.01.04; 29.01.12 
(511)  
37 – მშენებლობა;  სამრეწველო საწარმოების 
მშენებლობა;  ჯებირებისა და მიწაყრილების 
მშენებლობა; ბაზრობის კიოსკებისა და პავი-
ლიონების მშენებლობა; საწყობის მშენებლობა 
და რემონტი; ნავსადგურების მშენებლობა; 
წყალქვეშა მშენებლობა; წყალქვეშა სარემონტო 
სამუშაოები; სამშენებლო სამუშაოების ზედა-
მხედველობა; სამშენებლო ნაგებობების იზო-
ლაცია; სამშენებლო ნაგებობათა ჰერმეტიზა-
ცია; შენობების გასუფთავება [გარე ზედაპირე-
ბი]; შენობების გასუფთავება  [ინტერიერი]; 
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სამშენებლო ნაგებობათა აღება; კარ-ფანჯრის 
დაყენება; ლიფტების დაყენება და რემონტი; 
სახანძრო სიგნალიზაციის დაყენება და რემონ-
ტი; ქვის სამუშაოები; შებათქაშება; რემონტთან 
დაკავშირებული ინფორმაცია; გზების მოკირ-
წყვლა; გადახურვის სამუშაოები; ხარაჩოების 
მონტაჟი; შპალერის გაკვრა; სამშენებლო ტექ-
ნიკის გაქირავება; მშენებლობასთან დაკავშირე-
ბული ინფორმაცია; რემონტთან დაკავშირებუ-
ლი ინფორმაცია. 
 

42 – არქიტექტურა; მშენებლობის დაგეგმვა; ინ-
ტერიერის გაფორმება; ტექნიკური პროექტების 
შესწავლა; საინჟინრო ექსპერტიზა; ტექნიკური 
კვლევა; ქალაქის დაგეგმარება; კონსულტაციე-
ბი მშენებლობის, არქიტექტურის საკითხებში. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105444 A 
(210) AM 105444 
(220) 2019 10 22 
(731) ნათია გურგენიძე 

თ. აბულაძის ქ. 3, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

   
(591) მწვანე, შავი, წითელი 
(531) 05.07.16; 28.19; 29.01.14 
(511)  
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზე-
ბა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105447 A 
(210) AM 105447 
(220) 2019 10 23 
(731) შპს „გლავსპირტპრომი“ 

ლილოს ქ. 51, 0198, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 

(591) შავ-თეთრი 
(531) 02.01.01; 04.05.21; 07.01.01; 07.01.03; 24.01.15 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105448 A 
(210) AM 105448 
(220) 2019 10 24 
(731) ალიბაბა გრუპ ჰოლდინგ ლიმიტიდ 

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

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
9 – სამეცნიერო, კვლევითი, სანავიგაციო, ფო-
ტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, აუდიოვი-
ზუალური, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგ-
ნალო, აღმომჩენი, საკონტროლო, დასაკვირვე-
ბელი, სამაშველო და სასწავლო ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები; დენის გადაცემის, განა-
წილების, გარდაქმნის, დაგროვების, რეგული-
რების ან დისტრიბუციის მართვის ხელსაწყოები 
და ინსტრუმენტები; ხმის, გამოსახულების ან 
მონაცემების ჩამწერი, გადამცემი, აღმწარმოე-
ბელი ან დამუშავების აპარატურა; ჩაწერილი და 
ჩამოსატვირთი მედია,  ციფრული ბეჭდვის ან 
მსგავსი ჩასაწერი და შესანახი მედია; ინფორმა-
ციის მაგნიტური მატარებლები,  ჩამწერი დის-
კები; მექანიზმები მონეტებზე მომუშავე აპარა-
ტებისთვის; სალაროს აპარატები, საანგარიშო 
მანქანები, ინფორმაციის დასამუშავებელი   მო-
წყობილობა და კომპიუტერები; კომპიუტერის 
პერიფერიული მოწყობილობები; მყვინთავის სა-
მოსი, მყვინთავის ნიღბები, მყვინთავის ყურ-
საცობები, ცხვირის სამაგრები მყვინთავებისა 
და მოცურავეებისთვის, მყვინთავის ხელთათმა-
ნები, სასუნთქი აპარატურა წყალქვეშა ცურვი-
სთვის; კომპიუტერული პროგრამები; კომპიუტე-
რული პროგრამული უზრუნველყოფა აპლიკა-
ციის სახით მობილური მოწყობილობების და 
კომპიუტერებისთვის; პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის აპლიკაციები გამოყენებული მობილურ 
მოწყობილობებთან; მესამე პირებისთვის და 
მესამე პირებისგან ელექტრონული გადახდების 
დამუშავების პროგრამული უზრუნველყოფა; 
ინტერნეტით მოწოდებული კომპიუტერული 
პროგრამული უზრუნველყოფა; ონლიან ელექ-
ტრონული გამოცემები (ჩამოსატვირთი ინტერ-
ნეტიდან ან კომპიუტერული ქსელიდან ან კომ-
პიუტერული მონაცემთა ბაზიდან); სწრაფი შეტ-
ყობინებების პროგრამული უზრუნველყოფა; 
ფაილების გაზიარების პროგრამული უზრუნ-
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ველყოფა; საკომუნიკაციო პროგრამული უზ-
რუნველყოფა მონაცემების, აუდიოს, ვიდეოს, 
გამოსახულებების და გრაფიკის ელექტრონული 
გაცვლისთვის  კომპიუტერის, მობილურის, უსა-
დენო და სატელეკომუნიკაციო ქსელების მეშ-
ვეობით; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა გამოსახულებების, გრაფიკის, აუდი-
ოს, ვიდეოს და ტექსტის დასამუშავებლად; ჩა-
მოსატვირთი კომპიუტერული პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ინტერნეტის მეშვეობით  ინფორ-
მაციის, მონაცემების, დოკუმენტების, ხმის და 
გამოსახულების ელექტრონული გადაცემის უზ-
რუნველსაყოფად; კომპიუტერული აპლიკაციე-
ბის აუდიო მასალების, ვიდეო მასალების, მუ-
სიკის და გამოსახულებების ნაკადური გადაცე-
მისთვის; ციფრული მედიის ნაკადური გადა-
ცემის მოწყობილობები; ჩამოსატვირთი კომპიუ-
ტერული პროგრამული უზრუნველყოფა, რომე-
ლიც მომხმარებელს აძლევს ინტერნეტ-ტექ-
ნოლოგიაზე დაფუძნებულ შეხვედრებსა და 
მეცადინეობებში მონაწილეობის მიღების შესაძ-
ლებლობას, მონაცემებთან, დოკუმენტებთან, გა-
მოსახულებებთან და პროგრამულ აპლიკაციებ-
თან წვდომის შესაძლებლობით ვებ-ბროუზერის 
მეშვეობით; ჩამოსატვირთი კომპიუტერული 
პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუტერებთან 
და კომპიუტერულ ქსელებთან დისტანციური 
წვდომის, ნახვისა და  მართვისათვის; ჩამოსატ-
ვირთი, „მონაცემთა „ღრუბელში“ დამუშავების 
პროგრამული უზრუნველყოფა; ჩამოსატვირთი, 
„ღრუბელზე“ დაფუძნებული პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფა; კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფა (ინტერნეტიდან ჩამოსატვირთი 
პროგრამული უზრუნველყოფის ჩათვლით); ცი-
ფრული მუსიკა (ჩამოსატვირთი ინტერნეტიდან); 
ჩამოსატვირთი თამაშები, სურათები, კინოფილ-
მები, ფილმები და მუსიკა; კომპიუტერული, ელ-
ექტრონული და ვიდეოთამაშების პროგრამები 
და პროგრამული უზრუნველყოფა (ინტერნეტი-
დან ჩამოსატვირთი პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის ჩათვლით); ჩამოსატვირთი ელექტრონუ-
ლი გამოცემები, როგორიცაა ჟურნალები, სტა-
ტიები, ბროშურები, საინფორმაციო ფურცლები, 
საინფორმაციო ცხრილები, საინფორმაციო 
მასალები, სახელმძღვანელო მასალა, დაკავში-
რებული ისეთ სფეროებთან, როგორიცაა ბიზ-
ნესი, ელექტრონული ვაჭრობა, საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები, მონაცემთა „ღრუბელში“ დამუ-
შავება, ტელეკომუნიკაციები, ინტერნეტ, ბიზნეს 
და ელექტრონული ვაჭრობის სწავლება, საქმია-
ნობის, გაყიდვების, მარკეტინგის და საფინანსო 
მენეჯმენტი; ნახევარგამტარები; ნახევარგამტა-
რული ინტეგრალური სქემები; ნახევარგამტა-
რული მეხსიერების მიკროსქემა; ნახევარგამტა-
რული მეხსიერების კონტროლერი; ნახევარგამ-
ტარული მეხსიერების ინტეგრალური სქემები;  

ნახევარგამტარული პროცესორის მიკროსქემე-
ბი; ნახევარგამტარული პროცესორები; მიკრო-
კონტროლერები; მიკროკონტროლერის ბლოკე-
ბი; დაბალი ძაბვის  მიკროკონტროლერები; 
ინტეგრალური მიკროსქემები; კომპიუტერის მიკ-
როსქემები; CPU (ცენტრალული დამუშავების 
ბლოკი (ცენტრალური პროცესორი)); RISC-V 
კომპიუტერის მიკროსქემები და ცენტრალური 
პროცესორები; კომპიუტერის მიკროსქემები და 
ცენტრალური პროცესორები ბრძანებების სის-
ტემის(აწყობის) არქიტექტურით; კომპიუტერის 
პერიფერიული მოწყობილობები; ნოუთბუქები; 
ლეპტოპები; პორტატიული კომპიუტერები; ჯი-
ბის კომპიუტერები; პლანშეტური კომპიუტერე-
ბი; პირადი ციფრული მდივანი; პირადი მედია 
პლეერები; მობილური ტელეფონები; სმარტფო-
ნები; ციფრული კამერები; ბატარეები, ბატარეე-
ბის დამმუხტველები; ავტომატური სამუშაო 
სადგურები; კომპიუტერის სერვერები; კომპიუ-
ტერის და ტელეკომუნიკაციის ქსელური ტექ-
ნიკური უზრუნველყოფა; კომპიუტერული ქსე-
ლის ადაპტორები, გადამრთველები, როუტერები 
და ჰაბები; უსადენო და სადენიანი მოდემები და 
საკომუნიკაციო ბარათები და მოწყობილობები; 
ლეპტოპის დამჭერები, კომპიუტერის ჩანთები; 
ხანძარსაწინააღმდეგო აპარატურა; კომპიუტე-
რის ტექნიკური და პროგრამულ-ტექნიკური 
უზრუნველყოფა; ავტომობილის სანავიგაციო 
სისტემა; კომპაქტდისკები; სატელეკომუნიკაციო 
აპარატურა; თაგვის ქვეშსადებები; მობილური 
ტელეფონის ყურმილები; მობილური ტელეფო-
ნის აქსესუარები; სიგნალის სისტემები; ვიდეო-
სათვალთვალო კამერები; მობილური რადიო და 
სატელევიზიო სამაუწყებლო ბლოკები; სატელე-
ვიზიო სამაუწყებლო მოწყობილობები; კამერე-
ბი; ვიდეოკამერები; თავის ტელეფონები; საყუ-
რისები; ხმამაღლამოლაპარაკეები; გლობალუ-
რი პოზიციონერების სისტემების (GPS) აპარა-
ტურა და მოწყობილობები; თხევადკრისტალუ-
რი დისპლეები ტელესაკომუნიკაციო და ელ-
ექტრონული მოწყობილობებისთვის; ტელევი-
ზორის ბლოკ-მისადგომი; დისტანციური მართ-
ვის პულტი; მონაცემთა შენახვის პროგრამები; 
სათვალეები და მზის სათვალეები; ელექტრონუ-
ლი საგზაო ნიშნები; კოდირებული ან მაგნიტუ-
რი საბანკო, საკრედიტო, სადებეტო, ფულადი, 
საგადასახადო, სატელეფონო და საიდენტიფი-
კაციო ბარათები; საბანკო ავტომატები, ბანკო-
მატები; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის აპლიკაციები, ჩამოსატვირთი; ელექტრო-
ნული წიგნის წამკითხველები; ცარიელი ტონერ-
კარტრიჯები პრინტერებისთვის და ფოტოასლის 
გადამღები მოწყობილობებისთვის; ჩვილი ბავშ-
ვის მონიტორები; ჩვილი ბავშვის ვიდეო-მონი-
ტორები; ობიექტივის „ბლენდა“; კოდირებული 
გასაღებ-ბარათები; 3D სათვალეები; მეხსიერე-
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ბის ბარათები ვიდეო-თამაშების აპარატებისთ-
ვის. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე სამსახური; მესამე პი-
რების საქონლისა და მომსახურების შესახებ 
ბიზნეს ინფორმაციის გავრცელება ადგილობ-
რივი და გლობალური კომპიუტერული ქსელე-
ბის მეშვეობით; კონსულტაციები ბიზნესის სფე-
როში, დაკავშირებული გლობალურ კომპიუტე-
რულ ქსელში ვებ-გვერდით უზრუნველყოფას-
თან, რომლის მეშვეობითაც მესამე პირებს შეუძ-
ლიათ საქონლის და მომსახურების, გაყიდვების 
ადგილის შეთავაზება და მიღება, სტატუსის 
განსაზღვრა სავაჭრო ლიდერების და შეკვეთე-
ბის განხორციელების თაობაზე, საქმიანი კონ-
ტრაქტების დადება და ოპერაციების განხორ-
ციელება; კომპიუტერიზებული ონლაინ შეკვე-
თების უზრუნველყოფის მომსახურება; კონსუ-
ლტაციები ბიზნესის სფეროში, დაკავშირებული  
ელექტრონული ბაზრის მუშაობასთან საქონ-
ლის და მომსახურების მყიდველებისა და გამ-
ყიდველებისთვის გლობალურ კომპიუტერულ 
ქსელში; დახმარება ბიზნესის სფეროში, დაკავ-
შირებული ბიზნეს-ოპერაციების გაადვილებას-
თან ადგილობრივი და გლობალური კომპიუ-
ტერული ქსელების მეშვეობით; გაყიდვებთან, 
ბიზნესთან, რეკლამასთან და წახალისებასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა 
გლობალური კომპიუტერული  ქსელის და ინ-
ტერნეტის მეშვეობით; ბიზნესის ადმინისტრი-
რება ინტერნეტში განხორციელებული გაყიდ-
ვების დასამუშავებლად; ონლაინ ვაჭრობის 
სერვისები, რომლებიც დაკავშირებულია ელექ-
ტრონულ აუქციონებთან და მასთან დაკავშირე-
ბულ ონლაინ ბიზნესის შეფასების უზრუნველ-
ყოფასთან; ელექტრონულ კომერციასთან დაკავ-
შირებული; ერთგულების და სტიმულირების 
სქემების ორგანიზება, მუშაობა და ზედამხედ-
ველობა; სატელევიზიო და რადიო რეკლამების 
წარმოება; საბუღალტრო აღრიცხვა; აუქციონით 
გაყიდვა; ბაზრობები; საზოგადოებრივი აზრის 
შესწავლა; მონაცემების დამუშავება; ბიზნეს-
ინფორმაციით უზრუნველყოფა; სარეკლამო 
სააგენტოების სამსახურები; მონაცემთა ბაზის 
მართვა; კომპიუტერის მონაცემთა ბაზაში ინ-
ფორმაციის შეგროვება; ბიზნეს-კონსულტაციე-
ბით მომსახურება; ბიზნეს-პროექტების მართვის 
სამსახურები; ბაზრის კვლევის სამსახურები; 
საერთაშორისო იმპორტისა და ექსპორტის საა-
გენტოებით მომსახურება; სარეკლამო სივრცის 
გაქირავება კავშირის საშუალებებზე; მესამე 
პირების ვებ-გვერდის ცნობარებით უზრუნველ-
ყოფა საქმიანი ოპერაციების გაიოლების მიზ-
ნით; მესამე პირების საქონლის და მომსახურე-
ბის ლიცენზირების კომერციული ადმინისტრი-
რება; მონაცემების კომპიუტერული დამუშავება; 
მომსახურება დაკავშირებული გაყიდვების, ბიზ-

ნესის და სარეკლამო ინფორმაციასთან; ტელე-
ფონზე პასუხი (მესამე პირებისთვის); პერსონა-
ლის მართვა; საქონლის პრეზენტაცია კავშირის 
მედია-საშუალებებზე საცალო ვაჭრობის მიზ-
ნით; ყიდვა-გაყიდვის სააგენტოები; საქონლის 
შერჩევა და შეძენა ინდივიდებისა და ბიზნესის-
თვის; შეკვეთების სერვისები მესამე პირების-
თვის; მდივნის მომსახურება; გამოფენების მოწ-
ყობა კომერციული ან სარეკლამო მიზნით; მო-
დის სანახაობების ორგანიზება კომერციული 
მიზნით; მოდის შოუების ორგანიზება სარეკლა-
მო მიზნით; ბიზნეს-დახმარების მომსახურება, 
დაკავშირებული საფოსტო სიების შეგროვებასა 
და გაქირავებასთან; ბიზნეს-გამოძიება; ბიზნეს-
საცნობარო მომსახურება და პერსონალის გან-
თავსება; იმპორტ-ექსპორტის საკლირინგო საა-
გენტოები (იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოს მომ-
სახურება); გაზეთებზე ხელმოწერის სააგენ-
ტოები; საოფისე მოწყობილობების გაქირავება; 
მომხმარებელთა ურთიერთობების მენეჯმენტი; 
ბიზნესის მართვისა და ადმინისტრირების სამ-
სახურები, დაკავშირებული სპონსორობის პრო-
გრამებთან; სააღრიცხვო მომსახურება; ქველ-
მოქმედება, კერძოდ, მოხალისეების პროგრამე-
ბის და საზოგადოების მომსახურების პროექ-
ტების ორგანიზება და განხორციელება; სავაჭ-
რო სტენდების გაქირავება; კომერციული და 
ბიზნეს-საკონტაქტო ინფორმაციით უზრუნველ-
ყოფა; საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია; ვებ-
გვერდის მოძრაობის ოპტიმიზაცია; კომერციუ-
ლი საშუამავლო მომსახურება; ბიზნესის მარ-
თვა უშტატო მომსახურების მიმწოდებლების-
თვის; კომერციულ ოპერაციებთან დაკავშირე-
ბული მოლაპარაკებები და დასკვნები მესამე 
პირებისთვის; მონაცემების განახლება და შე-
ნახვა კომპიუტერის მონაცემთა ბაზებში; საცა-
ლო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული ქიმიკატებთან, რომლე-
ბიც განკუთვნილია მრეწველობაში, მეცნიერე-
ბაში და ფოტოგრაფიაში, ასევე, სოფლის მეურ-
ნეობაში, მებაღეობასა და მეტყევეობაში, დაუ-
მუშავებელ ხელოვნურ ფისებში, დაუმუშავებელ 
პლასტმასში, კომპოსტში, სასუქებში გამოსაყე-
ნებლად; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომ-
სახურება, ყველა დაკავშირებული საღებავებ-
თან, ლაქებთან, ლითონის კოროზიისა და მერ-
ქნის დაშლისაგან დამცავ ნივთიერებებთან, სა-
ღებავებთან, მელანთან ბეჭდვისთვის, ნიშანდე-
ბისთვის და გრავიურებისთვის, ნედლ, ბუნებრივ 
ფისებთან, ლითონებთან, კილიტის და ფხვნი-
ლის სახით გამოყენებული მხატვრობაში, დეკო-
რაციაში, ბეჭდვაში და ხელოვნებაში; საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული არასამედიცინო დანიშნულე-
ბის კოსმეტიკურ ნაწარმთან და ტუალეტის სა-
შუალებებთან, არასამედიცინო დანიშნულების 
კბილის პასტებთან და ფხვნილებთან, პარფიუმე-

 
 #11  2020 06 10 

 
69 



                           
 
 

sasaqonlo niSnebi 

რიასთან, ეთერულ ზეთებთან, ოთახის სურნე-
ლოვან პრეპარატებთან, მათეთრებელ და სხვა 
საშუალებებთან რეცხვისათვის, პრეპარატებთან 
წმენდის, გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და 
ხეხვისათვის; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ფარმაცე-
ვტულ, სამედიცინო და ვეტერინარულ პრეპარა-
ტებთან, სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენურ 
პრეპარატებთან, დიეტურ საკვებსა და სამედიცი-
ნო და ვეტერინარულ ნივთიერებებთან, ბავშვთა 
კვებასთან, ადამიანებისა და ცხოველებისთვის 
განკუთვნილ დიეტურ  დანამატებთან, სალბუ-
ნებთან, გადასახვევ მასალასთან, პირველადი 
დახმარების კომპლექტებთან, კბილის დასაბჟენ 
მასალასთან, სტომატოლოგიურ ცვილთან, მა-
დეზინფიცირებელ საშუალებებთან, პარაზიტე-
ბის გასანადგურებელ საშუალებებთან, ფუნგი-
ციდებთან, ჰერბიციდებთან; საცალო და საბი-
თუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავში-
რებული ჩვეულებრივ ლითონებთან და მათ შე-
ნადნობებთან, მადანთან, ლითონის სამშენებლო 
მასალასთან შენობა-ნაგებობებისთვის, ლითო-
ნის გადასატან კონსტრუქციებთან, ჩვეულებრივ 
ლითონის არაელექტრულ კაბელებსა და სადე-
ნებთან, რკინა-კავეულთან, ლითონის სათავსო-
ებთან დასაწყობებისა და ტრანპორტირებისთ-
ვის, სეიფებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრო-
ბით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული მან-
ქანებსა და ჩარხებთან,  მექანიკურ ინსტრუმენ-
ტებთან, მოტორებთან და ძრავებთან (მიწისზედა 
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთ-
ვნილის გარდა), მანქანათა გადაბმისა და გადა-
ცემის ელემენტებთან (მიწისზედა სატრანსპორ-
ტო საშუალებებისათვის განკუთვნილის გარ-
და); საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახუ-
რება, ყველა დაკავშირებული სასოფლო-სა-
მეურნეო იარაღებთან (განსხვავებული ხელის 
იარაღებისაგან), ინკუბატორებთან, სავაჭრო ავ-
ტომატებთან, სამზარეულოს ელექტროაპარატე-
ბთან, დაგვასთან, დასუფთავებასთან, სარეცხ 
მანქანებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ხელის ია-
რაღებთან და ინსტრუმენტებთან (ხელით სამარ-
თავი), მჭრელ ინსტრუმენტებთან, ცივ იარაღებ-
თან (ცეცხლსასროლის გარდა), სამართებლებ-
თან, ელექტროსამართებლებთან; საცალო და 
საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკა-
ვშირებული სამეცნიერო, სანავიგაციო, გეოდე-
ზიურ, ფოტოგრაფიულ, კინემატოგრაფიულ, ოპ-
ტიკურ, ამწონ, საზომ, სასიგნალო, შემოწმების 
(კონტროლის), სამაშველო და სასწავლო აპარა-
ტურასა და ინსტრუმენტებთან, დენის გადაცე-
მის, განაწილების, გარდაქმნის, დაგროვების, 
რეგულირების ან მართვის აპარატურასა და ინს-
ტრუმენტებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრო-
ბით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ხმის 
ან გამოსახულების ჩამწერ, გადამცემ ან აღმ-

წარმოებელ აპარატურასთან, ინფორმაციის მაგ-
ნიტურ მატარებლებთან, ჩამწერ დისკებთან, 
მონეტებზე მომუშავე აპარატების მექანიზმებ-
თან, სალაროს აპარატებთან, გამომთვლელ მან-
ქანებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომ-
სახურება, ყველა დაკავშირებული მონაცემების 
დამუშავების მოწყობილობასა და კომპიუტერებ-
თან, კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნველყო-
ფასთან, მობილური მოწყობილობების და კომ-
პიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის 
აპლიკაციებთან, მობილურ მოწყობილობებთან 
გამოყენებულ პროგრამული უზრუნველყოფის 
აპლიკაციებთან, ელექტრონული გადახდების 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, ამოცნობის 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, ელექტრო-
ნულ გამოცემებთან (ჩამოტვირთვადი); საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული შეტყობინების სწრაფი გადა-
ცემის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, ფაი-
ლების გაზიარების პროგრამულ უზრუნველ-
ყოფასთან, პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, 
განკუთვნილი მონაცემების, აუდიოს, ვიდეოს, 
გამოსახულებების და გრაფიკის ელექტრონული 
გაცვლისა და გაზიარებისთვის კომპიუტერის, 
მობილური, უსადენო და სატელეკომუნიკაციო 
ქსელების მეშვეობით, კომპიუტერულ პროგრა-
მულ უზრუნველყოფასთან გამოსახულების, 
გრაფიკის, აუდიოს, ვიდეოს და ტექსტის დამუ-
შავებისთვის; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ჩამოტ-
ვირთვად კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნ-
ველყოფასთან, რომელიც მომხმარებელს აძ-
ლევს საშუალებას, მონაწილეობა მიიღოს ვებ-
შეხვედრებში და  ჯგუფებში, კომპიუტერულ 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, კომპიუტე-
რებსა და კომპიუტერულ ქსელებთან, ღრუბლო-
ვან კომპიუტერულ პროგრამასთან, კომპიუტე-
რულ პერიფერიულ მოწყობილობებთან დისტან-
ციური წვდომისთვის, დათვალიერებისა და კონ-
ტროლისთვის; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ნახევარ-
გამტარებთან, ნახევარგამტარულ ინტეგრალურ 
სქემებთან, ნახევარგამტარულ მეხსიერების ჩი-
პებთან, ნახევარგამტარულ მეხსიერების კონტ-
როლიორებთან, ნახევარგამტარულ მეხსიერე-
ბის  ინტეგრალურ სქემებთან, ნახევარგამტა-
რულ პროცესორის ჩიპებთან, ნახევარგამტა-
რულ პროცესორებთან, მიკროკონტროლერებ-
თან, მიკროკონტროლერის ბლოკებთან, დაბალ-
ძაბვიან მიკროკონტროლერებთან,  მიკროსქემე-
ბთან, კომპიუტერის ჩიპებთან; საცალო და 
საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა და-
კავშირებული CPU-თან (მთავარ პროცესორ-
თან), RISC-V კომპიუტერის ჩიპებთან და მთავარ 
პროცესორებთან, კოპიუტერის ჩიპებთან და 
მთავარ პროცესორებთან ბრძანებათა ნაკრების 
არქიტექტურით; საცალო და საბითუმო ვაჭრო-
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ბით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული 
პირად ციფრულ დამხმარეებთან, პირად მედია 
პლეერებთან, მობილურ ტელეფონებთან, სმარტ-
ფონებთან, ციფრულ კამერებთან, ბატარეებთან, 
ბატარეიის დამტენებთან, კომპიუტერის სერ-
ვერებთან, კომპიუტერის და ტელეკომუნიკაციე-
ბის ქსელურ ტექნიკურ უზრუნველყოფასთან, 
კომპიუტერის ქსელის ადაპტორებთან, გადამრ-
თველებთან, როუტერებთან და ჰაბებთან, უსა-
დენო და სადენიან მოდემებთან და კავშირის 
ბარათებსა და მოწყობილობებთან, ლეპტობის 
დამჭერებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული კომპიუ-
ტერის ჩანთებთან, ხანძარსაწინააღმდეგო აპა-
რატებთან, კომპაქტურ დისკებთან, ციფრულ მუ-
სიკასთან (ჩამოტვირთვად), სატელეკომუნიკა-
ციო აპარატურასთან, მაუსის ქვეშსადებებთან, 
მობილური ტელეფონის აქსესუარებთან, ჩამოტ-
ვირთვად თამაშებთან, სურათებთან, კინოსურა-
თებთან, ფილმებთან და მუსიკასთან, განგაშის 
სისტემებთან, სათვალთვალო კამერებთან; სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული  მობილურ, რადიო და 
სატელევიზიო მაუწყებლობის ბლოკებთან, სა-
ტელევიზიო მაუწყებლობის მოწყობილობასთან, 
გლობალური პოზიციონერების სისტემების 
(GPS) აპარატურასა და მოწყობილობებთან, მო-
ნაცემთა შენახვის პროგრამებთან, სათვალეებსა 
და მზის სათვალეებთან, ელექტრონულ საგზაო 
ნიშნებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული კოდირე-
ბულ ან მაგნიტურ ბანკის საკრედიტო, სადებე-
ტო, გადახდის და საიდენტიფიკაციო ბარათებ-
თან, ავტომატურ სალარო აპარატებთან, ბანკო-
მატებთან, ელეტრონულ წიგნის წამკითხველებ-
თან, შეუვსებელ ტონერ-კარტრიჯებთან პრინტე-
რებისა და ასლის გადამღები მანქანებისთვის, 
ბავშვის მონიტორებთან, ობიექტივის „ბლენდას-
თან“, კოდირებულ გასაღებ ბარათებთან, 3D სა-
თვალეებთან, მეხსიერების ბარათებთან ვიდეო-
თამაშის ავტომატებისთვის, მაგნიტებთან, დამ-
ცავ ტანსაცმელთან, დამცავ შლემებთან, დამცავ 
ხელთათმანებთან, დამცავ ფეხსაცმელთან; სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული ქირურგიულ, სამედიცი-
ნო, სტომატოლოგიურ და ვეტერინარულ აპარა-
ტებსა და ინსტრუმენტებთან, ხელოვნურ კიდუ-
რებთან, თვალებთან და კბილებთან, ორთოპე-
დიულ ნაწარმთან, ნაკერის დასადებ მასალას-
თან, ინვალიდებისთვის ადაპტირებულ თერაპი-
ულ და დამხმარე მოწყობილობებთან, სამასაჟე 
მოწყობილობასთან, აპარატურასთან, მოწყობი-
ლობასთან და საგნებთან ჩვილებისთვის, სექ-
სუალური აქტიურობის აპარატურასთან, მოწ-
ყობილობებსა და ნივთებთან; საცალო და საბი-
თუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავ-
შირებული ცხელი ჰაერის თერაპიულ აპარატუ-

რასთან, სამედიცინო დანიშნულების ელექტრო-
საბნებთან, სამედიცინო დანიშნულების სატეს-
ტო აპარატურასთან, სისხლის შემოწმების აპა-
რატურასთან, სასმენ აპარატურასთან სმენადაქ-
ვეითებულთათვის, სმენის დამცავ აპარატურას-
თან, სამედიცინო დანიშნულების ელექტოსაბ-
ნებთან, სამედიცინო დანიშნულების დიაგნოზის 
აპარატურასთან, კიდურების, თვალის და კბი-
ლის პროტეზებთან, დამხმარე სახვევებთან, ბავ-
შვის ბოთლებთან, საწოვრებთან ბავშვის საკვე-
ბი ბოთლებისთვის, ენის სკრეპერებთან (საფხე-
კი); საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახუ-
რება, ყველა დაკავშირებული განათების, გათ-
ბობის, გაგრილების, ორთქლწარმოქმნის, საკვე-
ბის თბურად მომზადების, გაშრობის, ვენტილა-
ციის, წყალმომარაგების და სანიტარულ-ტექ-
ნიკური მიზნების აპარატურასა და მოწყობი-
ლობებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული სატრან-
სპორტო საშუალებებთან, ხმელეთზე, ჰაერში და 
წყალზე გადასაადგილებელ აპარატურასთან, 
ველოსიპედებთან, სატრანსპორტო საშუალებე-
ბის ნაწილებსა და აქსესუარებთან, ველოსიპე-
დის ნაწილებსა და აქსესუარებთან, ავტოსავარ-
ძლებთან ბავშვებისთვის, სატრანსპორტო სა-
შუალებების სავარძლის უსაფრთხოების ღვე-
დებთან, საბურავებთან, საბურავის საკერე-
ბელ/სადებებთნ, საბურავის შალითებთან; 
საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული ცეცხლსასროლ იარაღ-
თან, საბრძოლო მასალასთან და ჭურვებთან, 
ფეთქებად ნივთიერებებთან, ფეირევერკებთან; 
საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული ძვირფას ლითონებსა და 
მათ შენადნობებთან, საიუველირო ნაწარმთან, 
ძვირფას და ნახევრადძვირფას ქვებთან, დროის 
აღმრიცხველ და სხვა ქრონომეტრულ ხელსაწ-
ყოებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომ-
სახურება, ყველა დაკავშირებული მუსიკალურ 
ინსტრუმენტებთან, ნოტების და მუსიკალური 
ინსტრუმენტების სადგამებთან, სადირიჟორო 
ჯოხებთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით 
მომსახურება, ყველა დაკავშირებული ქაღალდ-
სა და მუყაოსთან, ნაბეჭდ მასალასთან, საამკინ-
ძაო მასალასთან, ფოტოსურათებთან, საკანცე-
ლარიო და საოფისე ნივთებთან (ავეჯის გარდა), 
საკანცელარიო ან საყოფაცხოვრებო დანიშნუ-
ლების მწებავ ნივთიერებებთან, სახატავ მასა-
ლასა და მხატვართა და გრაფიკოსთა საკუთ-
ნოსთან, სახატავ ფუნჯებთან; საცალო და საბი-
თუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავში-
რებული სასწავლო მასალასა და თვალსაჩინო-
ებასთან, პლასტმასის ფურცლებთან, ფოტოფი-
რებთან და გასახვევ და შესაფუთ მასალასთან 
და ჩანთებთან, შრიფტებთან, ტიპოგრაფიულ 
კლიშეებთან, სადებეტო ბარათებთან, საკრედი-
ტო ბარათებთან, გადახდის ბარათებთან, სატე-
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ლეფონო ბარათებთან და საიდენტიფიკაციო ბა-
რათებთან, გარდა კოდირებული და მაგნიტური 
ბარათებისა, მომხმარებლის ინსტრუქციებთან, 
ქაღალდის ცხვირსახოცებთან, ქაღალდის მოდე-
ლებსა და ფიგურებთან, გვერდის დამჭერებთან, 
ქაღალდის ხელსახოცებთან, ქაღალდის ტილო-
ებთან, წვეულების ქაღალდის დეკორაციებთან; 
საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული ტყავთან და ტყავის იმი-
ტაციასთან, ცხოველების ტყავთან და ბეწვეულ-
თან, სამგზავრო სკივრებსა და ჩემოდნებთან, სა-
ფულეებთან და ქისებთან, ქოლგებსა და პარა-
სოლებთან, ხელჯოხებთან, შოლტებთან, მათ-
რახებთან, ცხოველთა აღკაზმულობასა და უნა-
გირებთან, საყელურებთან, საბელებსა და ცხო-
ველთა სამოსთან; საცალო და საბითუმო ვაჭ-
რობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებული 
ავეჯთან, სარკეებთან, სურათის ჩარჩოებთან, 
არალითონურ კონტეინერებთან დასაწყობებისა 
და ტრანსპორტირებისთვის; საცალო და საბი-
თუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავში-
რებული საყოფაცხოვრებო და სამზარეულო 
ნივთებსა და ჭურჭელთან, სამზარეულოს და სუ-
ფრის ჭურჭლეულობასთან, ჩანგლების, დანების 
და კოვზების გარდა, სავარცხლებთან, ღრუბ-
ლებთან და ჯაგრისებთან (სახატავი ფუნჯების 
გარდა), ჯაგრისის დასამზადებელ მასალებთან, 
ინსტრუმენტებთან წმენდისა და დასუფთავები-
სათვის, მინის, ფაიფურისა და კერამიკის ჭურ-
ჭელთან, ელექტრულ კბილის ჯაგრისებთან; სა-
ცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული თოკებთან და თასმებ-
თან, ბადეებთან, კარვებთან და ბრეზენტთან, 
ქსოვილის ან სინთეთიკურ ტენტებთან, იალქნებ-
თან, ტომრებთან ტრანსპორტირებისთვის და შე-
სანახად, ვატინის, საბალიშე და სატენ მასალას-
თან, ქაღალდის, მუყაოს, რეზინის ან პლასტმა-
სის მასალის გარდა; დაუმუშავებელ ბოჭკოვან 
საფეიქრო მასალასა და მათ შემცვლელებთან; 
საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული საფეიქრო დანიშნულე-
ბის ნართებთან და ძაფებთან; საცალო და სა-
ბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავ-
შირებული ქსოვილებთან და მათ შემცვლელებ-
თან, საოჯახო თეთრეულთან, ქსოვილის ან 
პლასტმასის ფარდებთან; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-
ლი ტანსაცმელთან, ფეხსაცმელთან, თავსაბუ-
რავთან; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომ-
სახურება, ყველა დაკავშირებული მაქმანებთან, 
ნაქარგებთან, საგალანტერიო თასმებთან და 
ზონრებთან, ღილებთან, დუგმებთან, ქინძისთა-
ვებთან და ნემსებთან; ხელოვნურ ყვავილებთან, 
თმის სამშვენისებთან და ხელოვნურ თმასთან; 
საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, 
ყველა დაკავშირებული ნოხებთან, ხალიჩებთან, 
ჭილოფებთან და საჭილოფე მასალასთან, საგე-

ბებთან, ლინოლეუმთან და იატაკის სხვა საფარ-
თან, კედლის ხალიჩებთან (არასაფეიქრო); საცა-
ლო და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყვე-
ლა დაკავშირებული თამაშებთან და სათამაშო-
ებთან, ვიდეოთამაშების აპარატურასთან, სატა-
ნვარჯიშო და სპორტულ მოწყობილობებთან, 
საშობაო ნაძივსხის მორთულობასთან, სადღე-
სასწაულო მორთულობასა და ხელოვნურ სა-
შობაო ნაძვისხეებთან; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-
ლი აპარატურასთან ელექტოთამაშებისთვის და 
გასართობ აპარატურასთან, გარდა, გარე ეკრა-
ნებთან ან მონიტორებთან გამოყენებული აპა-
რატურისა, საშინაო სათამაშო აპარატებთან და 
ხელით სამართავ სათამაშო აპარატებთან (რომ-
ლებიც არ გამოიყენება ტელევიზორებთან), სა-
შობაო წინდებთან, ხელით სამართავ ბლოკებ-
თან ელექტრონული თამაშების სათამაშოდ, ქა-
ღალდის სადღესასწაულო ქუდებთან, პლასტმა-
სის სადღესასწაულო ქუდებთან, ქაღალდის 
სადღესასწაულო სუვენირებთან; საცალო და 
საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა და-
კავშირებული ისეთ საქონელთან, როგორიცაა 
ხორცი, თევზი, შინაური ფრინველი და ნანადი-
რევი, ხორცის შემცვლელები, დაკონსერვებუ-
ლი, გაყინული, გამომშრალი და თბურად და-
მუშავებული ხილი და ბოსტნეული, ხილის სოუ-
სები, მარცვლეულის ხაჭო, ტოფუ, წვნიანები, 
წვნიანის ასორტი, ჟელე, მურაბა, კომპოტები, 
კვერცხი, ნაღები, რძე და რძის ნაწარმი, სოიოს 
რძე, რძის შემცვლელები, რძის შემცვლელების-
გან დამზადებული ნაწარმი, საკვები ზეთები და 
ცხიმები, მზა თხილეული, გამშრალი თხილეუ-
ლი, საუზმეული, მზა საჭმელები, წინასწარ შე-
ფუთული ფასთფუდები; საცალო და საბითუმო 
ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავშირებუ-
ლი ისეთ საქონელთან, როგორიცაა ყავა, ჩაი, 
კაკაო და ყავის შემცვლელები, ბრინჯი, მაკა-
რონის ნაწარმი და ატრია, ტაპიოკა და საგო, 
ფქვილი და მარცვლეულისგან დამზადებული 
პრეპარატები, პური, ფუნთუშეული და საკონ-
დიტრო ნაწარმი, შოკოლადი, ნაყინი, ხილის 
ნაყინი (შარბათები), საკვები ყინული, შაქარი, 
თაფლი, ბადაგი, საფუარი, საცხობი ფხვნილები, 
მარილი, საკმაზები, სუნელები, დაკონსერვებუ-
ლი ბალახები, ძმარი, სოუსები, სანელებლები,  
ყინული [გაყინული წყალი]; საცალო და საბი-
თუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავ-
შირებული ისეთ საქონელთან, როგორიცაა ყა-
ვის შემცვლელები, ყავის სასმელები, ჩაის ფოთ-
ლები და ჩაის ნაწარმი, ჩაის სასმელები, კაკაოს 
ფხვნილი და კაკაოს პროდუქტები, შოკოლადის 
სასმელები, გამომცხვარი ნაწარმი, პიცა, ტკბი-
ლი მოხარშული კრემი, მთვარის ნამცხვრები, 
საუზმის ფილები, რომლებიც შეიცავენ მარც-
ვლეულის, თხილეულის და მშრალი ხილის 
ნარევს [საკონდირტო ნაწარმი], ნამცხვრები, 
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კრეკერები, ჩინური და დასავლური სტილის 
ტორტები და კექსები, ჩინური პელმენები, ნუშის 
ფანტელი; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მო-
მსახურება, ყველა დაკავშირებული ისეთ საქო-
ნელთან, როგორიცაა ნედლი და დაუმუშავე-
ბული სოფლის მეურნეობის, აკვაკულტურის, 
ბაღის და ტყის ნაწარმი, ნედლი და დაუმუშა-
ვებელი მარცვლეული და თესლეული, ახალი 
ხილი და ბოსტნეული, ახალი ბალახეული, ბუ-
ნებრივი მცენარეები და ყვავილები, ბოლქვები, 
ნერგები და თესლი ნათესებისთვის, ცოცხალი 
ცხოველები, საკვები პროდუქტები და სასმელე-
ბი ცხოველებისთვის, ალაო; საცალო და საბი-
თუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა დაკავში-
რებული საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომ-
სახურებასთან, ყველა დაკავშირებული ისეთ 
საქონელთან,  როგორიცაა ლუდი, ლუდის და-
სამზადებელი პრეპარატები, მინერალური და 
გაზიანი წყლები და სხვა არაალკოჰოლური სას-
მელები, ხილის სასმელები და ხილის წვენები, 
ვაჟინები და სხვა არაალკოჰოლური პრეპარატე-
ბი სასმელების დასამზადებლად, ბოსტნეულის 
წვენები და ბოსტნეულის სასმელები; საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობით მომსახურება, ყველა 
დაკავშირებული ისეთ საქონელთან, როგორი-
ცაა ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა), 
სპირტიანი პრეპარატები სასმელების დასამზა-
დებლად, სპირტის ექსტრაქტები, სპირტის ესენ-
ციები; საცალო და საბითუმო ვაჭრობით მომსა-
ხურება, ყველა დაკავშირებული ისეთ საქონელ-
თან, როგორიცაა თამბაქო და თამბაქოს შემც-
ვლელები, სიგარეტები და სიგარები, ელექტრო-
ნული სიგარეტები და ორალური ვაპორაიზე-
რები მწეველებისთვის, მწეველთა საკუთნო, 
ასანთი; ყველა ზემოთ აღნიშნული საცალო და 
საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება, ასევე, უზ-
რუნველყოფილი ონლაინ რეჟიმით, უნივერმა-
ღების ან სუპერმარკეტების მეშვეობით, ასევე, 
ისეთი შესაძლებლობით, რომ მომხმარებელმა 
შეძლოს მოხერხებულად დაათვალიეროს და 
შეიძინოს  საქონელი შერეული ასორტიმენტის 
საქონლიდან ინტერნეტის ვებ-გვერდების მეშ-
ვეობით და საბითუმო ვაჭრობის მაღაზიებში, 
შერეული საქონლის ასორტიმენტის კატალოგე-
ბიდან საფოსტო შეკვეთების გზით ან სატელე-
კომუნიკაციო საშუალებებით და საცალო ვაჭ-
რობის მაღაზიებიდან; ზემოთ აღნიშნულ მომსა-
ხურებასთან დაკავშირებული კონსულტაციები, 
ინფორმაცია და რჩევები. 
 

36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციე-
ბი; ფინანსური ოპერაციების კლირინგი და შე-
დარება გლობალური კომპიუტერული ქსელის 
მეშვეობით; ფულადი სახსრების გადარიცხვებ-
თან დაკავშირებული მომსახურება; ელექტრო-
ნული საშუალებებით მესამე პირების ფულადი 

სახსრების გადარიცხვებთან დაკავშირებული 
მომსახურება; ინტერნეტის მეშვეობით მესამე პი-
რების გადახდების გადაცემა; ელექტრონული 
საბანკო მომსახურება; ონლაინ გადახდის სერ-
ვისები; ელექტრონული ფულადი სახსრების გა-
დარიცხვის უზრუნველყოფის სამსახურები; 
სავალუტო საბროკერო საქმიანობა; ფინანსური 
ოპერაციები ბლოკჩეინის მეშვეობით; ონლაინ 
საბანკო და საფინანსო მომსახურება; ფინანსუ-
რი ინფორმაციის მიწოდება ინტერნეტის საშუა-
ლებით; ონლაინ საბანკო მომსახურება; საბანკო 
მომსახურების უზრუნველყოფა ონლაინ რეჟიმ-
ში კომპიუტერის მონაცემთა ბაზებიდან ან ინ-
ტერნეტიდან; საფინანსო საკლირინგო მომსახუ-
რება; კრედიტის კონტროლი გლობალური კომ-
პიუტერული საინფორმაციო ქსელის მეშვეო-
ბით; ელექტრონული კრედიტების რისკის მართ-
ვის სამსახურები; მომსახურება დაკავშირებუ-
ლი ელექტრონული შესყიდვების გადახდებთან 
და ანგარიშსწორებასთან; კომპიუტერული მო-
ნაცემთა ბაზიდან ან ინტერნეტიდან ონლაინ რე-
ჟიმში ფინანსებსა და დაზღვევასთან დაკავშირე-
ბული საინფორმაციო  მომსახურება; საკრედი-
ტო ბარათებით მომსახურება, მასთან დაკავში-
რებული ანგარიშების და გადახდების დამუშა-
ვება და გადაცემა და ფინანსური ოპერაციების 
დაზღვევის უზრუნველყოფა; ფინანსური მომსა-
ხურება ანგარიშების წარდგენის და გადახდე-
ბის დამუშავების სახით; სადაზღვევო დეპო-
ზიტის და ტურისტული ვაუჩერების გაცემის 
სამსახური; კაპიტალდაბანდება; ფინანსური შე-
ფასება [დაზღვევა, საბანკო ოპერაციები, უძრავი 
ქონება]; ფინანსური და აქტივების მართვის სამ-
სახურები; სადაზღვევო და ფინანსური მომსახუ-
რება; ტელესაკომუნიკაციო საშუალებებით უზ-
რუნველყოფილი ფინანსური მომსახურება; მომ-
სახურება დაკავშირებული ფინანსურ კონსულ-
ტაციებსა და რჩევებთან; ფასიანი ქაღალდების 
საბროკერო მომსახურება; საბირჟო კოტირება; 
საბირჟო შუამავლობა, ფინანსური ანალიზი; სა-
დებეტო ბარათების მომსახურება, საკასო ბარა-
თების მომსახურება და საგარანტიო სერვისების 
შემოწმება; საბანკო, შემნახველი ანგარიშის და 
საინვესტიციო მომსახურება; ფინანსური ანგა-
რიშების სადებეტო და საკრედიტო მომსახუ-
რება; თანხის შესანახი ბარათების, საკასო ბა-
რათების და სადებეტო ბარათების გაცემა; სატე-
ლეფონო საკრედიტო ბარათების მომსახურება; 
ფინანსების ორგანიზება სამშენებლო პროექტე-
ბისთვის; იჯარის და იჯარით გაცემული ქო-
ნების ორგანიზება და მართვა; უძრავი ქონების 
გაქირავება და ლიზინგი; უძრავი ქონების შეფა-
სება;  უძრავი ქონების დაფინანსება; უძრავი ქო-
ნების ინვესტირება; უძრავი ქონების საბროკერო 
მომსახურება; უძრავი ქონების სააგენტოს მომ-
სახურება; საბინაო სააგენტოს მომსახურება; აქ-
ტუალური მომსახურება; უძრავი ქონების მართ-
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ვისა და საკონსულტაციო მომსახურება; ქირის 
შეგროვება; ოფისების გაქირავება (უძრავი ქონე-
ბა); ბინების და აპარტამენტების გაქირავება; გა-
ზის და ელექტროენერგიის გადასახადის ინკა-
საცია; ანტიკვარიატის შეფასება; ხელოვნების 
ნიმუშების შეფასება; საიუველირო ნაწარმის შე-
ფასება; მეორადი მანქანის შეფასება; საგადასა-
ხადო ინფორმაციის მიწოდება; საქველმოქმედო 
სახსრების მობილიზება; საქველმოქმედო სახს-
რების შეგროვების ორგანიზება; საქველმოქმე-
დო სახსრების შეგროვება; ქაღალდის ფულის 
და მონეტების დამთვლელი  ან გადამამუშავე-
ბელი მანქანების გაქირავება; სალარო აპარა-
ტების და ბანკომატების გაქირავება; ვაუჩერების 
გაცემა; ფულადი სახსრების განაწილების მომ-
სახურება; წინასწარი გადახდის ბარათებითა და 
ტალონებით უზრუნველყოფა; სავალუტო გაც-
ვლითი მომსახურება; ფულადი გზავნილების 
მომსახურება; უცხოური ვალუტის გადარიცხვის 
მომსახურება; უცხოური ვალუტის გაცვლითი 
მომსახურება; ვალუტით ვაჭრობა; სავალუტო 
გარიგებები; საქველმოქმედო ფონდების მოძიე-
ბა;  ატმოსფეროში მხუთავი აირების გაფრქვე-
ვის კომპენსაციასთან დაკავშირებული საქველ-
მოქმედო ფონდების მოძიების  სამსახური; ატ-
მოსფეროში მხუთავი აირების გაფრქვევის კომ-
პენსაციასთან დაკავშირებული საბროკერო მომ-
სახურება; ატმოსფეროში მხუთავი აირების გაფ-
რქვევის კომპენსაციასთან დაკავშირებული 
პროგრამების სპონსორობა; ემისიების (გამო-
ნაბოლქვები) შემცირების პროექტების დაფინან-
სება და ინვესტიცია; ატმოსფეროში მხუთავი 
აირების გაფრქვევის კომპენსაციასთან დაკავში-
რებული პროგრამებისა და პროექტების ინვეს-
ტიცია; ემისიების შემცირების ფონდებში ინვეს-
ტიცია; სესხებით უზრუნველყოფა; დროებითი 
სესხებით უზრუნველყოფა; მათ შორის, ყველა 
ზემოაღნიშნული მომსახურების უზრუნველყო-
ფა ელექტრონული საშუალებებით; ზემოთ აღ-
ნიშნულ მომსახურებებთან დაკავშირებული 
კონსულტაციები, ინფორმაცია და რჩევები. 
 

38 – კავშირგაბმულობა; სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურებები, კერძოდ, მონაცემთა გადაცემის 
და მიღების მომსახურება სატელეკომუნიკაციო 
ქსელებით; ვებსაიტზე დაფუძნებული მულტიმე-
დიური ტელეკონფერენციების, ვიდეოკონფერენ-
ციისა და ონლაინ შეხვედრების სერვისების 
უზრუნველყოფა, რომლებიც იძლევა ვებ - ბრაუ-
ზერის საშუალებით მონაწილეების მიერ დოკუ-
მენტების, მონაცემების და გამოსახულებების 
ერთდროული და ასინქრონული დათვალიერე-
ბის, გაზიარების, რედაქტირების და განხილვის 
საშუალებას; მომხმარებლების ონლაინ წვდო-
მის უზრუნველყოფა ონლაინ რეპორტებთან 
ვებსაიტზე დაფუძნებული აპლიკაციების, ტელე-
კონფერენციების, ვიდეოკონფერენციების და 
შეხვედრების განხორციელების, ეფექტურობისა 

და სტატუსის შესახებ; მომხმარებლებისთვის 
ინტერნეტის საშუალებით უსაფრთხო დისტან-
ციური წვდომის უზრუნველყოფა კერძო კომპიუ-
ტერულ ქსელებზე; ონლაინ თანამშრომლობის 
სერვისების მიწოდება, რომლებიც მომხმარებ-
ლებს აძლევთ წვდომას აპლიკაციებსა და პლატ-
ფორმებზე, ერთობლივად გაზიარებულ დოკუ-
მენტებზე, მონაცემებზე, დავალებების ჩამონათ-
ვალზე და სადისკუსიო ფორუმებზე; გლობალუ-
რი კომპიუტერული ქსელის კომპიუტერულ მო-
ნაცემთა ბაზაში წვდომის უზრუნველყოფა კომ-
პიუტერულ ქსელებში არსებული ინფორმაციის, 
მონაცემების, ვებ-გვერდებისა და რესურსების 
მოძიებისთვის და ამოსაღებად; მომხმარებლის 
წვდომის უზრუნველყოფა კომპიუტერულ მონა-
ცემთა ბაზაში, რომელიც შეიცავს ელექტრო-
ნულ გამოცემებს, ბიულეტენებს და განცხადე-
ბის დაფებს, მონაცემთა ბაზასა და კომპიუტე-
რის საშუალებით ხელმისაწვდომ ინფორმაციას; 
ჩატის ოთახების ფუნქციონირება (სასაუბრო 
ოთახების მომსახურება); მრავალრიცხოვანი 
მომხმარებლის წვდომა გლობალურ კომპიუტე-
რულ საინფორმაციო ქსელებზე  ფართო სპექტ-
რის ინფორმაციის გადაცემის და გავრცელების 
მიზნით; გლობალური კომპიუტერული ქსელის 
ვებსაიტზე წვდომის უზრუნველყოფა, რომლი-
თაც მესამე მხარეებს შეუძლიათ შესთავაზონ 
საქონელი და მომსახურება, განათავსონ და შეა-
სრულონ შეკვეთები, დადონ ხელშეკრულებები 
და აწარმოონ ბიზნესი; ინტერაქტიულ ვებ-
საიტზე გლობალური კომპიუტერული ქსელის 
საშუალებით წვდომის უზრუნველყოფა მესამე 
პირებისთვის ინფორმაციის გამოსაქვეყნებლად, 
თხოვნებზე საპასუხოდ და პროდუქციაზე, 
მომსახურებაზე და საქმიან თანამშრომლობის 
შესაძლებლობებზე შეკვეთების განთავსებისა 
და შესრულებისთვის; ელექტრონული საკომუ-
ნიკაციო მომსახურება ვირტუალური სასაუბრო 
ოთახების შექმნის მიზნით ტექსტური შეტყობი-
ნებების საშუალებით; ელექტრონული განცხა-
დების დაფებით უზრუნველყოფა კომპიუტერის 
მომხმარებლებს შორის შეტყობინებების გან-
თავსებისა და გადაცემისთვის პროდუქტებთან, 
მომსახურებებთან და ბიზნესის ხელმძღვანელო-
ბასა და საქმიანი თანამშრომლობის შესაძლებ-
ლობებთან დაკავშირებით; გლობალური კომ-
პიუტერული ქსელის საშუალებით ნივთების 
განთავსების, პოპულარიზაციის, გაყიდვის და 
გადაყიდვის მიზნით ონლაინ ინტერაქტიული 
განცხადების დაფებით უზრუნველყოფა; ელექ-
ტრონული ფოსტის და ელექტრონული ფოსტის 
გაგზავნის სერვისების მიწოდება; აუდიო და ვი-
დეო კომუნიკაცია კომპიუტერების და კომპიუტე-
რული ქსელების მეშვეობით, და გლობალური 
საკომუნიკაციო ქსელის მეშვეობით; კომპიუტე-
რული წვდომის და წვდომის დროის ლიზინგის 
უზრუნველყოფა ონლაინ ინტერაქტიულ განცხა-
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დების დაფებსა და მონაცემთა ბაზებზე; ელექ-
ტრონულ განცხადების დაფებზე წვდომის უზ-
რუნველყოფა კომპიუტერების მომხმარებლებს 
შორის შეტყობინებების განთავსებისა და გადა-
ცემისთვის პროდუქტებთან, მომსახურებებთან 
და ბიზნეს თანამშრობლობის შესაძლებლობებ-
თან დაკავშირებით; ელექტრონულ კალენდარ-
თან, სამისამართო ცნობარებთან  და ელექტრო-
ნულ წიგნაკებთან წვდომის უზრუნველყოფა ად-
გილობრივი და გლობალური კომპიუტერული 
ქსელების საშუალებით; კომპიუტერის მომხმა-
რებლებს შორის პირდაპირი კავშირის სერვისე-
ბის უზრუნველყოფა მონაცემთა გაცვლისთვის; 
სატელეკომუნიკაციო წვდომის და ბმულების 
უზრუნველყოფა კომპიუტერულ მონაცემთა ბა-
ზებსა და ინტერნეტში; ინტერნეტ სამაუწყებლო 
მომსახურება; ვებსაიტზე დაფუძნებული სამა-
უწყებლო საჩივრების წარდგენის პლატფორმა-
ზე ინფორმაციის ონლაინ მონაცემთა ბაზის 
შექმნა; სატელეკომუნიკაციო დაშვების და ბმუ-
ლების უზრუნველყოფა კომპიუტერულ მონა-
ცემთა ბაზაში და ინტერნეტში; ელექტრონული 
საკომუნიკაციო მომსახურება; ინტერაქტიული 
სატელეკომუნიკაციო მომსახურება; ინფორმა-
ციის (ვებ-გვერდები), კომპიუტერული პროგრა-
მების და მონაცემების ტელეკომუნიკაცია; სატე-
ლეკომუნიკაციო კავშირების უზრუნველყოფა 
ინტერნეტით ან მონაცემთა ბაზებთან; სატელე-
კომუნიკაციო წვდომის უზრუნველყოფა მსოფ-
ლიო ქსელურ ობიექტებსა და სტრუქტურებში; 
კავშირი კომპიუტერული ტერმინალების საშუა-
ლებით; კავშირი ბოჭკოვან-ოპტიკური ქსელების 
საშუალებით; კომპიუტერის დახმარებით  შეტ-
ყობინებების, ინფორმაციის, მონაცემების, დო-
კუმენტების და სურათების გადაცემა; მონაცემ-
თა გადაცემის მომსახურება ელექტრონული 
საშუალელებით; ხმის, მონაცემების, აუდიოს, 
ვიდეოს, ტექსტისა და გრაფიკის ელექტრონული 
გაცვლა, რომელიც ხელმისაწვდომია კომპიუტე-
რული და სატელეკომუნიკაციო ქსელების სა-
შუალებით; მყისიერი შეტყობინებებით მომსახუ-
რება; მობილური სატელეფონო საკომუნიკაციო 
მომსახურება; მონაცემთა შეგროვება, გადაცემა 
და მიწოდება ელექტრონული საშუალებებით; 
საფოსტო შეტყობინებების,  ფოტოსურათზე და / 
ან კინოსურათზე ინფორმაციის, როგორიცაა 
სიმბოლოები, შეტყობინებები, მუსიკა და გამო-
სახულებები, ტელეგრამების, ინფორმაციის და 
მონაცემების შეგროვება, გადაცემა და მიწოდება 
მექანიკური, ელექტრონული, სატელეფონო, ტე-
ლექსის, საკაბელო, კომპიუტერული და სატე-
ლიტური საშუალებით; აუდიოს, ვიდეოს, უძრავი 
და/ან  მოძრავი გამოსახულების და მონაცემების 
გადაცემა, ტრანსლაცია და მიღება, როგორც შე-
კუმშულ, ასევე  გაშლილ ფორმაში და როგორც 
რეალურ, ასევე, შეჩერებულ დროში; ელექტრო-
ნული შეტყობინებების, კონფერენციების და 

შეკვეთების გადაცემის სერვისები; ვიდეო- კონ-
ფერენციების მომსახურება; კავშირის ელექ-
ტრონული განცხადების დაფის მეშვეობით, რო-
მელიც მომხმარებელს  საშუალებას აძლევს, 
რეალურ დროში განახორციელოს ინტერაქტიუ-
ლი დიალოგი კომპიუტერის ტერმინალსა და 
ელექტრონული განცხადების დაფას შორის, 
რომელიც შეიცავს ინფორმაციას უძრავ და  მოძ-
რავ სურათზე და ხმოვან ინფორმაციას, როგო-
რიცაა სიმბოლოები; შეტყობინებების გადაცე-
მისთვის ელექტრონული განცხადების დაფებით 
და  შეტყობინებების დაფებით უზრუნველყოფა; 
ონლაინ სადისკუსიო ფორუმების უზრუნველყო-
ფა; საკომუნიკაციო მომსახურება, კერძოდ, ტექ-
სტის და ნომრების ციფრული შეტყობინებების 
მომსახურება; ინფორმაციის გადაცემა მონაცემ-
თა გადაცემის კავშირის საშაულებით გადაწ-
ყვეტილების მიღებაში დახმარების გაწევის მიზ-
ნით; ინფორმაციის გადაცემა ვიდეო საკომუნი-
კაციო სისტემების საშუალებით; ვებ-კონფერენ-
ციების მომსახურება; დისტანციურ ვიდეო ან/და 
სატელეფონო კონფერენციასთან წვდომის და 
საშუალებების უზრუნველყოფა; საკონსულტა-
ციო მომსახურება უსაფრთხო მონაცემებისა  და 
ინფორმაციის გადაცემის მომსახურებების სფე-
როში; მონაცემთა ელექტრონული ბმულების 
უზრუნველყოფა; ფაქსიმილური გადაცემა; შეტ-
ყობინების გაგზავნა; პეიჯინგური მომსახურება; 
მოდემების გაქირავება; სატელეკომუნიკაციო 
აღჭურვილობის გაქირავება; ელექტრონული შე-
ტყობინებების გაგზავნის, მიღებისა და გადაგ-
ზავნის მომსახურება; სატელევიზიო სამაუწყებ-
ლო მომსახურება; რადიო და სატელევიზიო 
პროგრამების მაუწყებლობა და გადაცემა; მუსი-
კალური მაუწყებლობა; მუსიკის, ფილმების, 
ინტერაქტიული პროგრამების, ვიდეოების, ელ-
ექტრონული კომპიუტერული თამაშების გადა-
ცემა; ონლაინ ვაჭრობასა და საერთო საცალო 
ვაჭრობის მომსახურებასთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის გადაცემა; ვიდეო-მოთხოვნით გა-
დაცემის მომსახურება; ახალი ამბების სააგენ-
ტოების მომსახურება; ზემოთ აღნიშნულ მომსა-
ხურებებთან დაკავშირებული კონსულტაციები, 
ინფორმაცია და რჩევები. 
 

39 – ტრანსპორტი; საქონლის შეფუთვა და შე-
ნახვა; მოგზაურობის მოწყობა; ელექტრონულად 
შენახული მონაცემების ან დოკუმენტების ფი-
ზიკური შენახვა; ელექტრონულად შენახული 
მონაცემების ან დოკუმენტების შენახვა; გადა-
ზიდვებთან დაკავშირებული ინფორმაცია; გადა-
ზიდვებთან დაკავშირებული საშუამავლო საქ-
მიანობა; გადაზიდვის ლოგისტიკა; საქონლისა 
და მგზავრების ტრანსპორტირება; შეფუთვა; სა-
შუამავლო საქმიანობა საზღვაო გადაზიდვების 
სფეროში; ავტომობილებით გადაზიდვა; საჰაე-
რო გადაზიდვები; ფასეულობის ჯავშნიანი 
ტრანსპორტით გადაზიდვა; სატრანსპორტო სა-
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შუალებების გაქირავება; კორესპონდენციის მი-
ტანა; მილსადენით გადაზიდვა; საფოსტო შეკვე-
თით საქონლის მიტანა; საკურიერო მომსახურე-
ბა [შეტყობინებები ან საქონელი]; გადაზიდვე-
ბის სამსახურები გადაზიდვების მართვის სა-
ხით; ავტომობილების გაქირავება; ავტოსადგო-
მების მომსახურება; იახტით და / ან ნავით მოგ-
ზაურობა; ტურისტული სააგენტოს მომსახურე-
ბა; სამოგზაურო მარშრუტების დაჯავშნა და 
სამოგზაურო ინფორმაციით  მომსახურება; სამ-
გზავრო ბილეთების სააგენტოს მომსახურება; 
მოგზაურობის მოწყობა და მასთან დაკავშირე-
ბული ინფორმაციით უზრუნველყოფა, ყველა 
მოწოდებული ონლაინ კომპიუტერული მონაცემ-
თა ბაზებიდან და ინტერნეტით; მოგზაურობასა 
და ტურიზმთან დაკავშირებული ინფორმაციის 
ინტერნეტით ან სატელეკომუნიკაციო ქსელების 
საშუალებით უზრუნველყოფა; სამოგზაურო მა-
რშრუტების ორგანიზება; კრუიზების მოწყობა; 
სამოგზაურო ტურების ტრანსპორტირების ორ-
განიზება; სამოგზაურო ბილეთების დაჯავშნა; 
მოგზაურთა თანხლება; სატრანსპორტო მომსა-
ხურება ღირსშესანიშნაობების ტურებისთვის; 
მესამე პირებისთვის მგზავრთა გადაყვანის სერ-
ვისების ორგანიზება ონლაინ აპლიკაციის მეშ-
ვეობით; მოგზაურობის დაჯავშნა; გზასა და 
საგზაო მოძრაობასთან დაკავშირებული ინფორ-
მაციის მიწოდება, მძღოლთა სამსახური; ტვირ-
თის დატვირთვა და გადმოტვირთვა; ფრახტთან 
დაკავშირებული საშუამავლო საქმიანობა; 
ავეჯის გადაზიდვა სხვა ადგილზე გადასვლი-
სას; საშუამავლო საქმიანობა დაკავშირებული 
გემების და/ან ნავების გაქირავებასთან, ლიზინ-
გთან, გაყიდვა, შეძენა ან/და დაფრახტვასთან; 
ქონების გადარჩენის და ჩაძირული გემების 
და/ან ნავების ამოწევის სამსახური; ლოცმანის 
სამსახური; აირის განაწილება და მომარაგება; 
ელექტროენერგიის განაწილება და მომარაგება; 
სითბოს განაწილება და მომარაგება; წყალმო-
მარაგება; წყლის განაწილება და მომარაგება; 
გემთსაბმელი საშუალებებით  მომსახურება; სა-
წყობების გაქირავება; საფრენი ადგილებით უზ-
რუნველყოფა; ფასიანი გზებით უზრუნველყო-
ფა; საინვალიდო სავარძლების გაქირავება ან/და 
ლიზინგი; ავტოსადგომები; ავტოსადგომი სივ-
რცეების მართვა; საფრენი აპარატების გაქირა-
ვება ან / და ლიზინგი; კონტეინერების გაქირავე-
ბა ან/და ლიზინგი; ველოსიპედის გაქირავება 
ან/და ლიზინგი; ავტომანქანების გაქირავება 
ან/და ლიზინგი; გემების და/ან ნავების გაქირა-
ვება ან/და ლიზინგი; ადამიანებით სამართავი 
სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავება 
ან/და ლიზინგი; მექანიკური პარკირების სისტე-
მების გაქირავება ან/და ლიზინგი; პალეტების 
გაქირავება ან/და ლიზინგი; შესაფუთი ან შესახ-
ვევი აპარატების გაქირავება და/ან ლიზინგი; მა-
ცივრების გაქირავება ან/და ლიზინგი; საყოფაც-

ხოვრებო ნარჩენებისა და ნაგვის შეგროვება; 
სამრეწველო ნარჩენების და ნაგვის შეგროვება; 
სანავიგაციო სისტემების გაქირავება; თვით-
მფრინავების გაქირავება; ბანკომატების ფულით 
შევსება; მძღოლთა მომსახურება; ხელახლა გა-
მოყენებადი საქონლის შეგროვება [ტრანსპორ-
ტი]; საქონლის მიწოდება; გაზეთების მიწოდება; 
ენერგიის განაწილება; ყვავილების მიწოდება; 
საფოსტო გზავნილების დაფრანკვა; ფრახტი 
[ტვირთვის გადაზიდვა გემით]; ავტოფარეხის 
გაქირავება; საჩუქრის შეფუთვა; ცხენების გაქი-
რავება; თანამგზავრების გაშვება მესამე პირები-
სთვის; ბარგის შენახვა; ავტობუსების გაქირავე-
ბა; ამანათების მიტანა; ავტოსადგომი ადგილე-
ბის გაქირავება; მაცივრების გაქირავება; საყი-
ნულეების გაქირავება; სარბოლი მანქანების გა-
ქირავება; შესანახი კონტეინერების გაქირავება; 
ტრაქტორების გაქირავება; სატრანსპორტო სა-
შუალებების დახურული სადგომების გაქირა-
ვება; ინვალიდის ეტლების გაქირავება; სავაჭრო 
ავტომატების შევსება; სამაშველო სამსახური 
[გადაყვანა]; ქონების გადარჩენის სამსახური; 
ტაქსი; ბუქსირება;  ინფორმაცია საგზაო მოძრა-
ობის შესახებ; სატრანსპორტო საშუალებების 
დაჯავშნა; საქონლის შეფუთვა; ზემოთ აღნიშ-
ნულ მომსახურებებთან დაკავშირებული კონ-
სულტაციები, ინფორმაცია და რჩევები. 
 

41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზე-
ბა; ტექსტების, წიგნების და ჟურნალის გამო-
ცემა (სხვა სარეკლამო ტექსტები); დიაგრამების, 
გამოსახულებების და ფოტოსურათების გამო-
ცემა; გაზეთების, ჟურნალების და პერიოდული 
გამოცემების გამოცემა; საგანმანათლებლო, სა-
სწავლო და საინსტრუქციო სამსახურები, რომ-
ლებიც ეხება ტელეკომუნიკაციებს, კომპიუტე-
რებს, კომპიუტერულ პროგრამებს, ღრუბლოვან 
გამოთვლას, ვებ-გვერდის შემუშავებას, ელექ-
ტრონულ ვაჭრობას, საქმიანობის მართვას, ფი-
ნანსურ მართვას და რეკლამას; ინტერაქტიული 
და არაინტერაქტიული განათლების, დასვენე-
ბის, ინსტრუქციის, სწავლისა და ტრენინგის უზ-
რუნველყოფა; სასწავლო, საგამოცდო და საკვა-
ლიფიკაციო კურსების შემუშავება; ელექტრო-
ნული და ციფრული ინტერაქტიული მედია სა-
შუალებებით უზრუნველყოფილი გართობა; ინ-
ტერნეტით უზრუნველყოფილი ელექტრონული 
თამაშების სერვისები; განათლების, ტრენინგის, 
გართობის, დასვენების, სპორტულ, სოციალურ 
და კულტურულ საქმიანობასთან დაკავშირებუ-
ლი ინფორმაციის მიწოდება; ონლაინ ელექ-
ტრონული გამოცემების უზრუნველყოფა (არა-
ჩამოტვირთვადი); სიმღერების კონკურსების 
მოწყობა, ორგანიზება, მასპინძლობა და ჩატა-
რება; კონცერტების მოწყობა, ორგანიზება, მას-
პინძლობა და ჩატარება; საგანმანათლებლო ან 
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გასართობი მიზნებისათვის ღონისძიებების და 
კონკურსების მოწყობა, ორგანიზება, მასპინძ-
ლობა და ჩატარება; სათამაშო  და სათავგა-
დასავლო სანახაობების მოწყობა, ორგანიზება, 
მასპინძლობა და ჩატარება; გასართობი ბილე-
თების სააგენტოს მომსახურება; ინფორმაცია 
გასართობთან ან განათლებასთან დაკავშირე-
ბით ონლაინ რეჟიმში კომპიუტერული მონა-
ცემთა ბაზიდან ან ინტერნეტიდან; ციფრული 
მუსიკით უზრუნველყოფა (არაჩამოტვირთვადი) 
ინტერნეტიდან; ციფრული მუსიკით უზრუნ-
ველყოფა (არაჩამოტვირთვადი) MP3 (კინემატო-
გრაფიაზე ექსპერტთა ჯგუფი -1 აუდიო ფენა 3) 
ინტერნეტ ვებ-საიტებიდან; ვიდეო თამაშების, 
კომპიუტერული თამაშების, ხმის ან გამოსახუ-
ლების ან ფილმების უზრუნველყოფა სატელე-
კომუნიკაციო ან კომპიუტერული ქსელების სა-
შუალებით; ონლაინ კომპიუტერული თამაშე-
ბისა და შეჯიბრებების უზრუნველყოფა; ონლა-
ინ ვიდეოების უზრუნველყოფა, არაჩამოტვირ-
თვადი; ინტერნეტიდან ან კომპიუტერის ქსელი-
დან ან კომპიუტერის მონაცემთა ბაზიდან ელ-
ექტრონული გამოცემების ნაკადურ რეჟიმში მი-
წოდების უზრუნველყოფა; გასართობი და სა-
განმანათლებლო მომსახურება, რომელიც ეხება 
ხმის, სურათების, ციფრული მუსიკის, ფილმე-
ბის, ცოცხალი ან ჩაწერილი აუდიო, ვიზუა-
ლური ან აუდიოვიზუალური მასალების დაგეგ-
მვას, წარმოებას და განაწილებას მაუწყებლო-
ბის მიზნით სახმელეთო კაბელით, თანამგზავ-
რული არხებით, ინტერნეტით, უსადენო ან სა-
დენიანი კავშირის სისტემებით ან კავშირის სხვა 
საშუალებით; მუსიკალური გართობის სამსა-
ხურები; ხმის ჩანაწერების გაქირავება; მაუწყებ-
ლობისთვის გასართობი, საგანმანათლებლო, 
დოკუმენტური და ახალი ამბების პროგრამების 
მომზადება; ახალი ამბების ჟურნალისტების მო-
მსახურება; ინფორმაცია სპორტული ან კულტუ-
რული ღონისძიებების, მიმდინარე მოვლენების 
და მთავარი ამბების შესახებ მოწოდებული სა-
ტელიტური სატელევიზიო გადაცემის, ინტერნე-
ტის ან სხვა ელექტრონული საშუალებებით; სა-
ტელევიზიო, რადიო და კინოწარმოება; სატელე-
ვიზიო პროგრამების მომზადება და წარმოება; 
ინფორმაციის, მონაცემების, გრაფიკის, ხმის, 
მუსიკის, ვიდეოების, ანიმაციის და ტექსტის უზ-
რუნველყოფა გართობის მიზნით; თამაშებთან 
დაკავშირებული მომსახურება; საკლუბო დასვე-
ნების, სპორტული და ტანვარჯიშის დარბაზე-
ბის აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; ჯგუფე-
ბის წარმოდგენები; მომსახურება დაკავშირებუ-
ლი კლუბურ გართობასთან, დისკოთეკასთან, 
მოდის ჩვენებასა და ღამის კლუბებთან; საკლუ-
ბო მომსახურება, რომელიც ეხება გართობას, 
განათლებას და კულტურულ მომსახურებას; 
კონფერენციების, ყრილობების, კონგრესების, 
სემინარების და სასწავლო სემინარების მოწ-

ყობა, ჩატარება და უზრუნველყოფა; კონფერენ-
ციების, ყრილობების, კონგრესების, სემინარე-
ბის და სასწავლო სემინარების მოწყობა, ჩა-
ტარება და უზრუნველყოფა, დაკავშირებული 
ტელეკომუნიკაციებთან, კომპიუტერებთან, კომ-
პიუტერულ პროგრამებთან, ღრუბლოვან გამოთ-
ვლებთან, ვებ-გვერდის დიზაინთან, ელექტრო-
ნულ ვაჭრობასთან, ბიზნესის მენეჯმენტთან, 
ფინანსურ მენეჯმენტთან და რეკლამასთან; გა-
მოფენების, მოდის სანახაობების, საგანმანათ-
ლებლო სანახაობების და კულტურული სანა-
ხაობების და წარმოდგენების ორგანიზება და 
ჩატარება; სამხატვრო გამოფენების და გალე-
რეების მომსახურება; სამხატვრო გალერეების 
მომსახურება, რომელიც ეხება სახვითი ხელოვ-
ნების ლიზინგს; სწავლების სამსახურები პრო-
ფესიული ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების 
და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით; სიგარის 
კლასების, ღვინის დაგემოვნების კლასების უზ-
რუნველყოფა; საგანმანათლებლო ინფორმაცი-
ის მიწოდება კვლევითი მასალებისა და მათი 
სააგენტოს შესახებ; სემინარების მოწყობა, ორ-
განიზება, დაგეგმვა და მართვა; ცხოველთა გა-
წვრთნა; სამაუწყებლო პროგრამების წარმოების 
მიმართულება; მანქანების და მოწყობილობების, 
მათ შორის, აუდიოვიზუალური მოწყობილობის 
მუშაობასთან დაკავშირებული სასწავლო ინს-
ტრუქციები, გამოყენებული სამაუწყებლო პროგ-
რამების წარმოებისთვის; აუდიო და ვიზუალური 
სტუდიებით უზრუნველყოფა; სპორტული აღ-
ჭურვილობით უზრუნველყოფა; ფილმების, სა-
ნახაობების, პიესების, მუსიკის ან საგანმანათ-
ლებლო სწავლების აღჭურვილობით უზრუნ-
ველყოფა; გართობის დაჯავშნის სააგენტოები; 
კინოფილმების გაქირავება და ლიზინგი (კინო-
ფირები); მუსიკალური ინსტრუმენტების გაქი-
რავება და ლიზინგი; სატელევიზიო პროგრამე-
ბის გაქირავება და ლიზინგი; ტელევიზორების 
გაქირავება და ლიზინგი; წიგნების ხელზე გა-
ცემის ბიბლიოთეკებით მომსახურება; საარქივო 
ბიბლიოთეკებით მომსახურება; სუბტიტრებით 
მომსახურება; ნიშნების ენის თარგმნის სერვი-
სები; წინასწარ ჩაწერილი ვიდეოფირების გაქი-
რავება; სათამაშო აპარატების გაქირავება და 
ლიზინგი; არკადული თამაშების მოწყობილო-
ბის დროებით გაცემის მომსახურება; სურათე-
ბის დროებით გაცემის მომსახურება; ფოტოგრა-
ფირება; მთარგმნელების სამსახური; თარჯიმ-
ნის მომსახურება; საგანმანათლებლო და სას-
წავლო პროგრამები რისკების მართვის სფერო-
ში; მოწმობების გაცემასთან დაკავშირებული 
საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამები; 
ახალი ამბებით უზრუნველყოფა; ლატარიით 
მომსახურება; კერძო მასწავლებლის მომსახუ-
რება; ზემოთ აღნიშნულ მომსახურებებთან და-
კავშირებული კონსულტაციები, ინფორმაცია და 
რჩევები. 
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42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახუ-
რება და მათთან დაკავშირებული კვლევა და 
დიზაინი, სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიე-
რო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; 
კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრამული 
უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა; 
კვლევა და განვითარება, დაკავშირებული ნა-
ხევარგამტარებთან, ნახევარგამტარულ ინტეგ-
რირებულ სქემებთან, ნახევარგამტარულ მეხსი-
ერების ჩიპებთან, ნახევარგამტარულ მეხსიერე-
ბის კონტროლერებთან, ნახევარგამტარულ მეხ-
სიერების ინტეგრირებულ სქემებთან, ნახევარ-
გამტარულ პროცესორულ ჩიპებთან, ნახევარ-
გამტარულ  პროცესორებთან, მიკროკონტრო-
ლერებთან, მიკროკონტროლერის ბლოკებთან, 
დაბალი სიმძლავრის მიკროკონტროლერებთან, 
მიკროსქემებთან, კომპიუტერის ჩიპებთან, CPU-
თან (ცენტრალური პროცესორი), RISC-V კომ-
პიუტერულ ჩიპებსა და ცენტრალურ პროცესო-
რებთან, კომპიუტერის ჩიპებსა და ცენტრალურ 
პროცესორებთან ბრძანებათა აკრეფის არქიტექ-
ტურასთან ერთად; პროგრამა, როგორც სერვისი 
(SaaS); კომპიუტერული მომსახურება ინტერნეტ-
ში ინფორმაციის, მონაცემების, დოკუმენტებისა 
და გამოსახულებების გადაცემასთან დაკავში-
რებით; აპლიკაციური სერვისის მიმწოდებლის 
(ASP) მომსახურება, კერძოდ, მესამე პირების 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის 
აპლიკაციების ჰოსტინგი; აპლიკაციური სერვი-
სის მიმწოდებლის (ASP) მომსახურება, რომლებ-
იც უზრუნველყოფენ პროგრამებს ვებ-კონფე-
რენციების, აუდიო-კონფერენციების, ელექტრო-
ნული შეტყობინებების, დოკუმენტური თანამ-
შრომლობის, ვიდეოკონფერენციისა და ხმოვანი 
და ზარის დამუშავების სფეროებში; მრავალჯე-
რადი პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკა-
ციების ფუნქციური შეთავსებადობის გასაადვი-
ლებლად ონლაინ არაჩამოტვირთვადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის მიწოდება; ტექნიკური 
უზრუნველყოფის სამსახურები, რომლებიც და-
კავშირებულია კომპიუტერულ პროგრამულ უზ-
რუნველყოფასთან და აპლიკაციებთან, რომელ-
თა მოწოდებაც ხდება ინტერნეტით, ელექტრო-
ნული ფოსტით და ტელეფონით; კომპიუტერული 
მომსახურება, კერძოდ, რეგისტრირებული მომ-
ხმარებლებისთვის ონლაინ საზოგადოების შექ-
მნა დისკუსიებში მონაწილეობის მისაღებად, 
კოლეგებისგან, თანატოლებისგან უკუკავშირის 
მისაღებად, ვირტუალური კომუნების შესაქმნე-
ლად, სოციალურ ქსელში ჩართვისა და დო-
კუმენტების გასაცვლელად; კომპიუტერულ-
ტექნოლოგიური რჩევები ინტერნეტ მომხმარებ-
ლებისთვის მხარდაჭერის ცხელი ხაზის საშუა-
ლებით; კომპიუტერული მომსახურება, რომე-
ლიც დაკავშირებულია კომპიუტერულ ქსელებ-
ზე ინფორმაციის, საიტებისა და რესურსების 
ინდექსების შექმნასთან; საძიებო სისტემების 

უზრუნველყოფა; კომპიუტერების, ნოუთბუქის 
ტიპის კომპიუტერების, ლეპტოპის ტიპის კომ-
პიუტერების, პორტატიული კომპიუტერების და 
ჯიბის კომპიუტერების შემუშავება; პირადი ცი-
ფრული თანაშემწეების და პირადი მედია ფლე-
ერების შემუშავება; მობილური ტელეფონებისა 
და სმარტფონების შემუშავება; ციფრული კამე-
რების შემუშავება; კომპიუტერული მომსახურე-
ბა; კომპიუტერული პროგრამირება; კომპიუტე-
რული ინტეგრაციის მომსახურება; კომპიუტე-
რული ანალიზის მომსახურება; კომპიუტერული 
პროგრამირება ვირუსისგან დაცვასთან დაკავ-
შირებით; კომპიუტერული სისტემის პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის მომსახურება; კომპიუტე-
რული პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშა-
ვება; კომპიუტერული სისტემის შემუშავება; ვებ 
- გვერდების შემუშავება და განვითარება; მესამე 
პირთათვის ვებ-გვერდების ჰოსტინგი; კომპიუ-
ტერული აპლიკაციების პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის ჰოსტინგი მონაცემთა ბაზებიდან და 
კომპიუტერული ქსელებიდან ინფორმაციის მო-
საძებნად და მოსაპოვებლად; ტექნიკური ინფორ-
მაციის მიწოდება საბოლოო მომხმარებლების 
კონკრეტული მოთხოვნით სატელეფონო ან 
გლობალური კომპიუტერული ქსელის საშუა-
ლებით; საკონსულტაციო მომსახურება კომპიუ-
ტერულ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან და-
კავშირებით; კომპიუტერული მომსახურება, რო-
მელიც დაკავშირებულია კომპიუტერულ მონა-
ცემთა ბაზების და ვებსაიტების ინდივიდუალუ-
რად მოძიებასთან; კომპიუტერული და ელექ-
ტრონული სიგნალის კოდირება და დეკოდი-
რება; ფიზიკური მონაცემებისა და დოკუმენტე-
ბის ელექტრონულ მედიაფორმატში გარდაქმნა; 
ტესტირებისა და შეფასების სამსახურები; არქი-
ტექტურული და საპროექტო მომსახურება; შე-
ნობების, ოფისებისა და ბინების ინტერიერის 
დიზაინი; კომპიუტერული საინფორმაციო მომ-
სახურება; ქსელური საინფორმაციო მომსახუ-
რება, კერძოდ, კომპიუტერსა და ქსელებთან და-
კავშირებული ტექნიკური ინფორმაციის მიწო-
დება ბიზნესისა და ელექტრონული ვაჭრობის 
სფეროში; კომპიუტერული უსაფრთხოების რის-
კის მართვის პროგრამების უზრუნველყოფა; 
კომპიუტერული უსაფრთხოების ინფორმაციას-
თან, ცოდნასა და ტესტირებასთან დაკავშირე-
ბული მომსახურება; ხარისხის უზრუნველყო-
ფის მომსახურება; კომპიუტერული მომსახურე-
ბა დაკავშირებული საქმიანი ოპერაციების სერ-
ტიფიცირებასთან და მათთან დაკავშირებული 
ანგარიშების მომზადებასთან; წვდომის კონ-
ტროლი (დაცვის მომსახურებაზე) კომპიუტე-
რებზე, ელექტრონულ ქსელებსა და მონაცემთა 
ბაზებზე; მონაცემთა გადაცემის მომსახურების 
და ოპერაციების განხორციელების უსაფრთ-
ხოება კომპიუტერული ქსელების მომსახურების 
მეშვეობით; კონსულტაცია მონაცემთა უსაფრთ-
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ხოების სფეროში; ტექნოლოგიური კონსულტა-
ცია ტელეკომუნიკაციების უზრუნველყოფასთან 
დაკავშირებით; კომპიუტერიზებული საკომუნი-
კაციო ქსელის უსაფრთხოების სამსახურები; 
ინფორმაციის მიწოდება ინტერნეტის, მსოფლიო 
ქსელის და კომპიუტერიზებული საკომუნიკაციო 
ქსელის უსაფრთხოების და მონაცემებისა და 
ინფორმაციის უსაფრთხო გადაცემის სფეროებ-
თან დაკავშირებით; საკონსულტაციო მომსახუ-
რება ინტერნეტის, მსოფლიო ქსელის და კომ-
პიუტერიზებული საკომუნიკაციო ქსელის უსაფ-
რთხოების სერვისების, ინფორმაციის უსაფრთ-
ხოების სერვისების სფეროებში; კომპიუტერუ-
ლი უსაფრთხოების ავთენტიფიკაციის სამსახუ-
რები; ელექტრონული ხელმოწერების ონლაინ 
დამოწმება; გარე მონაცემების სარეზერვო გადა-
წერა; კომპიუტერული ტექნოლოგიისა და პრო-
გრამირების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება 
ვებ-გვერდის საშუალებით; კარტოგრაფიის მომ-
სახურება (რუქების შედგენა); ღრუბლოვანი გა-
მოთვლა; ღრუბლოვანი ჰოსტინგის პროვაიდე-
რის მომსახურება; არაჩამოტვირთვადი ღრუ-
ბელზე დაფუძნებული პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის და ღრუბლოვანი კომპიუტერული 
პროგრამული უზრუნველყოფის დროებითი გა-
მოყენების უზრუნველყოფა; მონაცემთა ელექ-
ტრონული შენახვა; ვირტუალური კომპიუტე-
რული სისტემების და ვირტუალური კომპიუტე-
რული გარემოს უზრუნველყოფა ღრუბლოვანი 
კომპიუტერული საშუალებით; გასართობი პრო-
გრამული უზრუნველყოფის გაქირავება; აუდიო 
მასალების, ვიდეო მასალების, ვიდეოების, მუსი-
კისა და გამოსახულებების ნაკადური გადაცე-
მისათვის ონლაინ რეჟიმში არაჩამოტვირთვადი 
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყო-
ფით და კომპიუტერული აპლიკაციებით უზრუნ-
ველყოფა; ზემოთ აღნიშნულ მომსახურებებთან 
დაკავშირებული კონსულტაციები, ინფორმაცია 
და რჩევები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105451 A 
(210) AM 105451 
(220) 2019 10 24 
(731) შპს „რიჩ გრუპ“ 

სოფ. მუღანლო, მარნეულის რაიონი,  
საქართველო 

(540)  

ECOFAZ 
ეკოფაზი 

(591) შავ-თეთრი 
(526)   
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-

ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუ-
ნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბ-
ჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზა-
დებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105452 A 
(210) AM 105452 
(220) 2019 10 24 
(731) შპს „რიჩ გრუპ“ 

სოფ. მუღანლო, მარნეულის რაიონი,  
საქართველო 

(540)  

ECOTROPIN 
ეკოტროპინი 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუ-
ნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბ-
ჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზა-
დებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105456 A 
(210) AM 105456 
(220) 2019 10 24 
(731) ა(ა)იპ მოქალაქეთა პოლიტიკური  

გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური  
მოძრაობა“ 
კახეთის გზატ. 45ა, 0190, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) მუქი იისფერი, ღია ნარინჯისფერი, თეთრი 
(531) 24.15.03; 24.15.05; 24.15.13; 26.01.16; 26.01.20;  

28.19; 29.01.13 
(511)  
35 – რეკლამა; მართვა საქმიანი სფერო, ეროვნუ-
ლი და საერთაშორისო პოლიტიკა. 
____________________________________________ 
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(260) AM 2020 105461 A 
(210) AM 105461 
(220) 2019 10 24 
(731) ალექსი მორჩილაძე 

ჭყონდიდელის ქ. 22, 0180, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

august 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, 
საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გამა-
ცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის, წყალგა-
მანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწ-
ყობილობები. 
 

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

37 – მშენებლობა; რემონტი; დანადგარების 
დაყენება. 
 

39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა და 
შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105463 A 
(210) AM 105463 
(220) 2019 10 25 
(731) შპს „ვილლა ვინიფერა“ 

ნუცუბიძის ქ. 193, თბილისი, საქართველო 
(540) 

 
(591) შავი, რუხი 
(531) 05.07.10; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105464 A 
(210) AM 105464 
(220) 2019 10 25 
(731) შპს „ვილლა ვინიფერა“ 

ნუცუბიძის ქ. 193, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) შავი, რუხი 
(531) 05.07.10; 26.11.12; 28.19 
(511) 
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა). 
 

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105541 A 
(210) AM 105541 
(220) 2019 10 25 
(731) შპს „გრადო“ 

შმიდტის ქ. 100, ბ. 5, 0194, თბილისი,   
საქართველო 

(740) ნინო გაზდელიანი 
(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, წითელი 
(531) 01.15.23; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 28.05;  

28.19; 29.01.12 
(511) 
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა).  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105542 A 
(210) AM 105542 
(220) 2019 10 25 
(731) სკრინ იქს კო., ლტდ. 

24-31, დურეუნგიური-რო, ოჩანგ-ეუფ, 
ჩონვონგუ, ჩონგუჯა-სი, ჩუნჩხონგუკი,  
კორეის რესპუბლიკა 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  
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(591) შავი,  თეთრი, სტაფილოსფერი 
(531) 26.15.11; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.13 
(511)  
35 – კინემატოგრაფიული რეკლამა; სარეკლამო 
მომსახურება, კერძოდ, მესამე პირების მიერ გა-
მოქვეყნებული ტექსტის რეკლამა; სარეკლამო 
მომსახურება, კერძოდ, მესამე პირების საქონ-
ლის და მომსახურების წახალისება რეკლამის 
მეშვეობით კინოთეატრებში და მესამე პირების 
კინოფილმების წახალისება რეკლამის მეშვეო-
ბით  კინოთეატრებში; საქონლის ჩვენება; სარეკ-
ლამო მასალის გამოქვეყნება; სარეკლამო სივრ-
ცის და სარეკლამო მასალის გაქირავება; სარეკ-
ლამო ფილმების წარმოება; მომსახურება მარ-
კეტინგის სფეროში; კომერციული და სარეკლა-
მო გამოფენების მოწყობა; რეკლამა ონლაინ რე-
ჟიმში კომპიუტერული ქსელის მეშვეობით; საკ-
ვები პრო-დუქტების, სასმელების და სუვენირე-
ბის საცალო გაყიდვებით მომსახურება; სუვენი-
რების საცალო გაყიდვა, კერძოდ, აქსესუარების, 
თასების, პლაკატების, სათამაშოების; საცალო 
გაყიდვების მაღაზიებით მომსახურება, დაკავში-
რებული ჰოთ-დოგების, პურის, ნამცხვრების, ყა-
ვის, ლუდის, ქოლგების, თოჯინების, პოპკორ-
ნის, სწრაფი მომზადების ატრიის, შოკოლადის, 
დამუშავებული თხილეულის, ბრინჯზე დამზა-
დებული საუზმეული საკვების, სასმელების, T-
მაისურების, საკანცელარიო საქონლის გაყიდ-
ვასთან; ინტერნეტით და კავშირის ელექტრო-
ნული ქსელით  უზრუნველყოფილი საცალო გა-
ყიდვებით მომსახურება კომპიუტერულ პროგრა-
მულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით; მსა-
ხიობების, მხატვრების, შემსრულებლების საქ-
იანობის მართვა; თეატრალური და კინემატო-
გრაფიული საქმიანობის მართვა.  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105546 A 
(210) AM 105546 
(220) 2019 10 28 
(731) სს „თიბისი ბანკი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 7, 0102, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ანა ღამბაშიძე 

 
(591) თეთრი, ცისფერი 
(531) 18.05.03; 28.19; 29.01.12 
(511)  
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული 
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; 

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციე-
ბი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105550 A 
(210) AM 105550 
(220) 2019 10 29 
(731) შპს „ბანი“ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 17დ, ბ. 16, 0179,  
თბილისი,  საქართველო 

(540)  

ბანი 
Bani 
Бани 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი და 
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელე-
ბი და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების 
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
 

33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის  გარდა).  
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105551 A 
(210) AM 105551 
(220) 2019 10 29 
(731) სკრინ იქს კო., ლტდ. 

24-31, დურეუნგიური-რო, ოჩანგ-ეუფ,  
ჩონვონგუ, ჩონგუჯა-სი, ჩუნჩხონგუკი,  
კორეის რესპუბლიკა 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

 
(591) სტაფილოსფერი, შავი, თეთრი 
(531) 26.15.11; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.13 
(511)  
41 – თეატრალურ-გასართობი მომსახურება; კი-
ნოდარბაზებით უზრუნველყოფა, კერძოდ, კინო-
თეატრით მომსახურება; კინოთეატრების მომ-
სახურებით უზრუნველყოფა, რომლებიც სპე-
ციალურადაა დაკავშირებული მრავალპროექ-
ციულ სისტემასთან; კინოთეატრების მომსახუ-
რება; გართობასთან დაკავშირებული ინფორ-
მაცია; კინოს ბილეთებთან დაკავშირებული ინ-
ფორმაციით უზრუნველყოფა; კინოსტუდიების 
მომსახურება; კინოფილმების გავრცელება; ფი-
ლმების, კინემატოგრაფიის და გართობის სფე-
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როსთან დაკავშირებული ინფორმაციის და 
სტატიების მიწოდება გლობალური კომპიუტე-
რული ქსელის საშუალებით; ფილმების, კინემა-
ტოგრაფიის და გართობის სფეროსთან დაკავ-
შირებული არაჩამოტვირთვადი სტატიებით ონ-
ლაინ უზრუნველყოფა; გართობა, კერძოდ, მუსი-
კალური კონცეფციების, მუსიკალური წარმოდ-
გენების, ოპერების, სატელევიზიო შოუების ან 
პიესების წარმოება; სუბტიტრება; კინოპროექ-
ტორებისა და კინოაღჭურვილობის გაქირავება; 
კინოფილმების გაქირავება; სპორტული აღჭურ-
ვილობით უზრუნველყოფა; არაჩამოტვირთვადი 
ელექტრონული გამოცემებით უზრუნველყოფა 
წიგნების, პერიოდული გამოცემების, როგორი-
ცაა საინფორმაციო ბიულეტენები, პერიოდული 
გამოცემები და ჟურნალები, სახით მუსიკის, 
ცეკვის, კონცერტის, სპექტაკლების, ფილმების 
და გართობის სფეროში; გამოფენების ორგანი-
ზება კულტურული ან საგანმანათლებლო მიზ-
ნებისათვის; სკოლამდელი აღზრდის დაწესებუ-
ლებები; კაზინოში აზარტული თამაშებით მომ-
სახურება; გასართობი საშუალებებით უზრუნ-
ველყოფა; ფოტოგრაფირება; გასართობი პარკე-
ბით მომსახურება; სასცენო დეკორაციების გა-
ქირავება; გასართობი ინვენტარის გაქირავება; 
არაჩამოტვირთვადი ფილმებით და სატელევი-
ზიო პროგრამებით უზრუნველყოფა ვიდეო-მოთ-
ხოვნით მომსახურების საშუალებით; ვირტუა-
ლური რეალობის კინოდარბაზებით უზრუნველ-
ყოფა; გართობის საშუალებებით უზრუნველყო-
ფა, კერძოდ, კინოთეატრების მომსახურების სა-
შუალებებით, სათამაშო ავტომატების დარბაზე-
ბით, ატრაქციონებით, სპეციალური ეფექტების 
მქონე სათამაშო აპარატებით უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105554 A 
(210) AM 105554 
(220) 2019 10 29 
(731) ფარიდ ხალაფ სანს კომპანი  

(ხალაფ სტორზ) 
პ.ო. ბოქს 586 11118 ამანი, იორდანია 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) მუქი ლურჯი, ლურჯი, წითელი 
(531) 27.05.01; 27.05.07; 27.05.17; 28.01; 29.01.12 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გაყი-
ნული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული 

ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; 
კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იოგურტი და სხვა 
რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები;  
ჟელატინი; საკვები ცხიმები; ქაფშია, ქამსა, არა-
ცოცხალი; კარაქი (არაქისის); ნაღების კარაქი; 
კაკაოს კარაქი საკვებისთვის; კარაქი (ქოქოსის); 
ნაღების კრემი; კვერცხის ცილა; სისხლზე დამ-
ზადებული ძეხვი; ბულიონები; ბულიონის მო-
სამზადებელი შედგენილობები; ხიზილალა; ხი-
ლის ჩირი; ძეხვეული; კარტოფილის ჩიფსები; 
კომბოსტოს მწნილი; ქოქოსის კაკალი, გამომ-
შრალი; რაფსის ზეთი საკვებისათვის; ბულიო-
ნის კონცენტრატები; მურაბები; გაყინული ხი-
ლი; წვნიანები; ქიშმიში; კორნიშონი, ნეკა კიტ-
რი; ბოსტნეული, დაკონსერვებული; ბოსტნეუ-
ლი, თბურად დამუშავებული; ბოსტნეულის ჩი-
რი; საკვები ზეთები; ნაღები [რძის ნაწარმი]; 
ყველი; სარკალით დაფარული ხილი; გუფთა; 
კიბო, არაცოცხალი; ფინიკი; რძე; კიბორჩხალა, 
არაცოცხალი; თევზის ფილე; მაჭიკი [კვეთი]; 
ხილი, თბურად დამუშავებული; ხილის ჟელე; 
რბილობი (ხილის); ხორცი; თევზი, არაცოცხა-
ლი; ჟელე, საკვები; ხორცის ჟელე; ნანადირევი, 
არაცოცხალი; ჯანჯაფილის მურაბა; სოიას 
მარცვლები საკვებისათვის, დაკონსერვებული; 
ცხიმის ნივთიერებები საკვები ცხიმის დასამზა-
დებლად; ცხიმების ნარევი ბუტერბროდებისათ-
ვის; ქაშაყი, არაცოცხალი; ომარები, არაცოცხა-
ლი; სიმინდის ზეთი საკვებისათვის; პალმის 
თესლის ზეთი საკვებისათვის; ქუნჯუთის ზეთი 
საკვებისათვის; ხამანწკები, არაცოცხალი; თევ-
ზის წებო, საკვები; ლორი; კვერცხის გული; 
იოგურტი; ბოსტნეულის წვნიანები; ბოსტნეუ-
ლის წვენი კულინარიისათვის; ხორცის ექსტრა-
ქტები; კეფირი [რძის ნაწარმი]; კუმისი [რძის 
სასმელი]; რძიანი სასმელები რძის ჭარბი შემც-
ველობით; შრატი, დო; რძის ნაწარმი; ლანგუს-
ტები, არაცოცხალი; ბეკონი; ოსპი, დაკონსერვე-
ბული; მარგარინი; კონფიტიური, ჯემები; საკვე-
ბი ძვლის ტვინი; მოლუსკები, არაცოცხალი; 
მიდიები, არაცოცხალი; პალმის ზეთი საკვები-
სათვის; კაკალი, დამუშავებული; კვერცხი; 
კვერცხის ფხვნილი; ღვიძლის პაშტეტი; ხახვი, 
დაკონსერვებული; ზეთისხილი, დაკონსერვებუ-
ლი; ზეითუნის ზეთი საკვებისათვის; ძვლის 
ზეთი საკვებისათვის; პექტინები კულინარიის-
თვის; პიკული; მუხუდო, დაკონსერვებული; სო-
სისი; დამარილებული ხორცი; წვნიანის მო-
სამზადებელი შედგენილობები; პომიდვრის პას-
ტა; ბოსტნეულის სალათები; ღორის ქონი; სა-
ლათები (ხილის); სარდინები, არაცოცხალი; 
ორაგული, არაცოცხალი; მუცლის ქონი, სა-
კვები; თინუსი, არაცოცხალი; პომიდვრის წვენი 
კულინარიისათვის; მზესუმზირას ზეთი საკვები-
სათვის; შიგნეული; ტრიუფელი [თირკმელა სო-
კო], დაკონსერვებული; შინაური ფრინველი, 
არაცოცხალი; ცედრა (ხილის); ალგინატები კუ-
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ლინარიული მიზნებისათვის; ნუში, დანაყილი; 
არაქისი, დამუშავებული; სოკო, დაკონსერვებუ-
ლი; ქოქოსის ცხიმი; ქოქოსის ზეთი საკვებისა-
თვის; პარკოსნები, დაკონსერვებული; ღვიძლი; 
თევზით დამზადებული საკვები პროდუქტები; 
ჩიფსები (ხილის); ორსაგდულიანი მოლუსკები, 
არაცოცხალი; დასპირტული ხილი; ყვავილის 
მტვერი, საკვები; ხერხისებრი კრევეტები, არა-
ცოცხალი; თევზი, დაკონსერვებული; ხორცი, 
დაკონსერვებული; კრევეტები, არაცოცხალი; 
კვერცხი (ლოკოკინას), საკვები; ტოფუ [სოიას 
ხაჭო]; ნაღები (ათქვეფილი); ღორის ხორცი; 
ფრინველის ბუდეები [საკვები]; თევზის კონსერ-
ვები; თევზის ფქვილი ადამიანის მოხმარების-
თვის; ხილის კონსერვები; ხორცის კონსერვები; 
კარტოფილის მაჭკატები; დამარილებული თევ-
ზი; ტრეპანგები, არაცოცხალი; აბრეშუმის ჭიის 
ჭუპრები, საკვები; ბოსტნეულის კონსერვები; 
სოსისი საფანელში; კარტოფილის ფანტელები; 
ვაშლის პიურე; შტოშის პიურე; ტაჰინი [ქუნჯუ-
თის თესლის ცომისებრი მასა]; ჰიუმუსი [თურ-
ქული მუხუდოს ცომი]; წყალმცენარეები, დკონ-
სერვებული; საუზმეული (ხილზე დამზადებუ-
ლი); თვითნამჟავი მაწონი; კიმჩი (ფერმენტირე-
ბული ბოსტნეულის საკვები); სოიას რძე; რძის 
კოკტეილები; აჯიკა (დაკონსერვებული წიწაკა); 
მზესუმზირის მარცვალი, დამუშავებული; თევ-
ზის მუსი; უალკოჰოლო ეგნოგი (ათქვეფილი 
კვერცხი); ბოსტნეულის მუსი; თევზის ქვირითი, 
დამუშავებული; თესლი (მარცვალი) დამუშავე-
ბული; ადამიანის მიერ მოხმარებისთვის დამზა-
დებული ალოე ვერა; დაკონსერვებული ნიორი; 
ცილის რძე, პროტეინის რძე; სელის ზეთი საკვე-
ბისათვის; ნაკლებცხიმიანი კარტოფილის ჩიფ-
სები; ლეციტინი კულინარიული მიზნებისათვის; 
რძის ფერმენტები კულინარიისთვის; კომპოტე-
ბი; შესქელებული რძე; არაჟანი; რიაჟენკა (ფერ-
მენტირებული რძე); პროსტოკვაშა (დამჟავებუ-
ლი რძე); პომიდვრის პასტა; ყაბაყის პასტა; ბად-
რიჯნის პასტა; არაქისის რძე კულინარიისთვის; 
ნუშის რძე კულინარიისთვის; ბრინჯის რძე 
(რძის შემცვლელი); არტიშოკი, დაკონსერვებუ-
ლი; დამუშავებული ხილის კომპოზიციები; რძის 
ფხვნილი; იაკიტორი; ბულგოგი (კორეული სა-
ქონლის ხორცის საკვები); დაშაქრული კაკალი; 
არომატიზირებული თხილეული; ფუნდუკები 
(ტყის თხილი), დამუშავებული; კენკროვნები, 
დაკონსერვებული; გუაკამოლე (ავოკადოს პიუ-
რე); ხახვის რგოლები; ფალაფელი; ლიმნის 
წვენი კულინარიული მიზნებისთვის; გაყინული-
გამხმარი ხორცი, ლიოფილიზებული (გამომ-
შრალი) ხორცი; შვრიის რძე; ნაღები (ბოსტ-
ნეულზე დამზადებული); გაყინული-გამხმარი 
ბოსტნეული, ლიოფილიზებული (გამომშრალი) 
ბოსტნეული; პირველადი ცივი დაწურვის ზეი-
თუნის ზეთი საკვებისათვის; გალბი (შემწვარი 
ხორცი); ესკამოლე (ჭიანჭველის კვერცხები, სა-

კვები); საკვები მწერები (არაცოცხალი); სიმინ-
დი, დამუშავებული; თხილზე დამზადებული 
სპრედი; კარტოფილით დამზადებული გუნდები; 
ჰოთ დოგის სოსისი; კორნ დოგი; სოიას საკვები 
ზეთები; რძის შემცვლელები; ნუშის რძე; არა-
ქისის რძე; ქოქოსის რძე; ქოქოსის რძე კულინა-
რიული მიზნებისთვის; ქოქოსის რძეზე დამზა-
დებული სასმელები; ბრინჯის რძე კულინარიუ-
ლი მიზნებისთვის; ნუშის რძეზე დამზადებული 
სასმელები; არაქისის რძეზე დამზადებული სას-
მელები; ძეხვის გარსაცმი, ბუნებრივი ან ხე-
ლოვნური; კლიპფისკი (მარილიანი და გამხმარი 
თევზი]; ხაჭოს მაჭკატები; დაპრესილი ხილის 
პასტა; იუბა [ტოფუს კანი]; სოიოს ღვეზელები; 
ტოფუს ღვეზელები; ტაჟინი [ხორცზე, თევზზე 
ან ბოსტნეულზე დამზადებული კერძი]. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105557 A 
(210) AM 105557 
(220) 2019 10 29 
(731) სს „ქართული ლუდის კომპანია“ 

სოფ. საგურამო, მცხეთა, 3311,  
საქართველო 

(540)  

3 ძმა-3 brothers 
(591) შავ-თეთრი  
(511)  
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი და 
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელე-
ბი და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების 
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105563 A 
(210) AM 105563 
(220) 2019 10 31 
(731) შპს „ჯი-ემ-პი“ 

სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,  
საქართველო 

(740) ნუგზარ ქსოვრელი 
(540)  

იზიგელი 
ИЗИГЕЛ 
IZIGEL 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამედი-
ცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუ-
ნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბ-
ჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზა-
დებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
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ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105635 A 
(210) AM 105635 
(220) 2019 11 04 
(731) შპს „იწის მარანი“ 

დვალის ქ. 7, რაჭა, ამბროლაურის რაიონი,  
0400, საქართველო 

(540)  

ბიმბილი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა); 
ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელების და-
სამზადებლად. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105637 A 
(210) AM 105637 
(220) 2019 11 04 
(731) შპს „ატლას მენეჯმენტ გრუპ“ 

კოსტავას ქ. I შეს. 33, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

სასტუმრო მარჩელო 
HOTEL MARCELLO 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით 
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105647 A 
(210) AM 105647 
(220) 2019 11 05 
(731) შპს „გრინ ოუქს ინტერნაციონალ“ 

ქეთევან წამებულის გამზ. 71, ისანი- 
სამგორის რაიონი, 0144, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
(591) მწვანე, ყვითელი, ნარინჯისფერი, წითელი,  

ნაცრისფერი, თეთრი 
(531) 26.04.09; 26.04.18; 26.05.01; 26.11.08; 27.05.11;  

29.01.15 
(511)  
3 – კოსმეტიკური და საპირფარეშოს პრეპარატე-
ბი (არასამკურნალო); მათეთრებელი პრეპარა-

ტები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, 
გაპრიალების, გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული 
დამუშავების პრეპარატები; პარფიუმერია, ეთერ-
ზეთები; კბილის პასტები (არასამკურნალო). 
 

35 – რეკლამა; ბიზნეს მენეჯმენტი; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე სამსახური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105659 A 
(210) AM 105659 
(220) 2019 11 06 
(731) ეშლი ფერნიჩე ინდასტრის, ინკ. 

უან ეშლი ვეი, არკადია, ვისკონსინი 54612,  
აშშ 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 07.01.09; 26.05.01; 28.19 
(526) სიტყვა ,,ავეჯი“ არ ექვემდებარება დაცვას 
(511)  
20 – ავეჯი. 
 

35 – საცალო მაღაზიების მომსახურება ავეჯის 
და საოჯახო საქონლის სფეროში. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105667 A 
(210) AM 105667 
(220) 2019 11 06 
(731) ჰაირატ ალ-მანაფა ფორ გენერალ ტრეიდ 

ენდ პაბლიკ ტრანსპორტ ლიმიტიდ  
ლაებილიტი კამპანი 
27, საბორნი სტრ., ვარნა, ბულგარეთი 

(740) ლილიანა დარახველიძე 
(540) 

 
(591) რუხი, თეთრი, შავი 
(531) 24.09.03; 24.09.09; 26.11.08 
(511)  
34 – თამბაქო; გა(და)სახვევი თამბაქო; თამბაქოს 
შემცვლელები; თამბაქოს ნაწარმი; არომატიზი-
რებული თამბაქო; თამბაქოს ფილტრები; თამბა-
ქო ჩიბუხისათვის; ნედლი თამბაქო; საღეჭი თამ-
ბაქო; ასანთი; უსაფრთხო ასანთი; სიგარეტები; 
მწეველთა საკუთნო; მწეველთა სანთებლები; სა-
ფერფლეები მწეველთათვის; ელექტრონული სი-

 
 #11  2020 06 10 

 
84 



                           
 
 

sasaqonlo niSnebi 

გარეტები-ვეიპინგი (პირიდან გამოსაორთქლებ-
ლები მწეველთათვის). 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105668 A 
(210) AM 105668 
(220) 2019 11 07 
(731) შპს „ბორან კონსტრაქშენი“ 

ს. კანდელაკის ქ. 8, ბ. 56, ვაკე- 
საბურთალოს რაიონი, 0116, თბილისი,   
საქართველო 

(540)  

KIND WINE 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
33 – ღვინო. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105673 A 
(210) AM 105673 
(220) 2019 11 07 
(310) 078238 
(320) 2019 07 22 
(330) JM 
(731) ვ.ფ. კორპორეიშენ, პენსილვანიის  

კორპორაცია 
105 კორპორეიტ სენტრ ბილდინგი,  
გრინსბორი, ჩრდილოეთ კაროლინა  
27408, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.22;  

27.05.24 
(511)  
35 – საქმიან სფეროსთან დაკავშირებული მომ-
სახურება, კერძოდ, კომპანიების და საცალო 
ვაჭრობის მაღაზიების ოპერაციების, რომლებიც 
დაკავშირებულია ტანსაცმელთან, ტანსაცმლის 
აქსესუარებთან, ფეხსაცმელთან, ჩემოდნებთან, 
სამგზავრო ჩანთებთან, ზურგჩანთებთან და 
გარე ტანსაცმელთან, საქმიანობის ადმინისტრი-
რება; საქმიანობის მართვა და ადმინისტრირება, 
დაკავშირებული ტანსაცმლის, ტანსაცმლის აქ-
სესუარების, ფეხსაცმლის, ჩემოდნების, სამგ-
ზავრო ჩანთების, ზურგჩანთების და გარე ტან-
საცმლის სფეროსთან. 
____________________________________________ 

(260) AM 2020 105676 A 
(210) AM 105676 
(220) 2019 11 08 
(731) შპს „პარკერი“ 

ი. მოსაშვილის ქ. 12, ვაკის რაიონი, 0162,  
თბილისი,  საქართველო 

(740)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.02.01; 26.02.08; 26.11.08; 27.01.12 
(526) Georgia 
(511)  
25 – ტანსაცმელი,  ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
____________________________________________ 
  
(260) AM 2020 105739 A 
(210) AM 105739 
(220) 2019 11 08 
(731) ეიეფ დეველოპმენტ ჰოლდინგ ლიმიტედ 

იუნიტ S317, ლეველ 3, ემირეიტს ფაინენშლ  
ტაუერს, დუბაი ინტერნეშნლ ფაინენშლ  
სენტრ, პ. ო. ბოქს 79947, დუბაი, არაბთა  
გაერთიანებული საამიროები 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.17 
(511)  
34 – თამბაქო; მწეველთა საკუთნო; ასანთი; 
შთამნთქმელი ქაღალდი ჩიბუხისათვის; საფერ-
ფლეები; საღეჭი თამბაქო; სიგარის ყუთები; 
საჭრელი სამარჯვები (სიგარის ბოლოს); მუნდ-
შტუკები სიგარისათვის; პორტსიგარები; სიგა-
რეტის ფილტრები; მუნდშტუკები სიგარეტი-
სათვის; პაპიროსის, სიგარეტის ქაღალდი; სი-
გარეტის ჰილზები; სიგარეტები; სიგარეტის და-
სახვევი ჯიბის მოწყობილობები; სიგარილოები; 
სიგარები; კაჟი სანთებლისათვის; სანთებლის 
დასატენი აირიანი ბალონები; მოსაწევი ბალახე-
ბი; სიგარების შესანახი კოლოფი დამტენიანე-
ბლით; სანთებლები; სატუჩეები (სიგარეტის 
მუნდშტუკის); ჩიბუხის გასაწმენდი მოწყობი-
ლობები; თამბაქოს ჭურჭელი; ჩიბუხები; თამ-
ბაქოს ქისები. 
 

35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური; შესყიდვაზე შეკვეთების დამუშავების 
პროცესების ადმინისტრირება; რეკლამა ფოს-
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ტით; კომერციული საქმიანობის შეფასება; კონ-
სულტაციები საქმიან სფეროში; ინფორმაცია 
(საქმიანი); ცნობები საქმიანი ოპერაციების შე-
სახებ; კვლევები საქმიანობის სფეროში; კონ-
სულტაციები ბიზნესის მართვისა და ორგანიზა-
ციის საკითხებში; დახმარება საქმიანობის მარ-
თვაში; კონსულტაციები საქმიანობის მართვაში; 
კონსულტაციები საქმიანობის ორგანიზებაში; 
ბიზნეს-კვლევები; მესამე პირთა საქონლისა და 
მომსახურების კომერციული ადმინისტრირება; 
კომერციული ინფორმაცია და რჩევები მომხმა-
რებლისათვის; დახმარება კომერციული ან სამ-
რეწველო საწარმოების მართვაში; საქონლის 
დემონსტრირება; სარეკლამო მასალის გავრცე-
ლება ფოსტით სავარაუდო მომხმარებელზე; სა-
რეკლამო მასალის გავრცელება; გავრცელება 
(ნიმუშების); იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; 
მარკეტინგი; მარკეტინგული კვლევა; ბაზრის 
შესწავლა; მოდელების მიერ გაწეული მომსახუ-
რება საქონლის რეკლამის ან გასაღებაში ხელ-
შეწყობის მიზნით; ინტერაქტიული რეკლამა 
კომპიუტერულ ქსელში; გამოფენების ორგანი-
ზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნით; ბაზ-
რობების ორგანიზება კომერციული ან სარეკ-
ლამო მიზნით; აფიშების განთავსება; საქონლის 
პრეზენტაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუა-
ლებებით საცალო ვაჭრობისათვის; მომარაგე-
ბის მომსახურება მესამე პირთათვის [საქონლი-
სა და მომსახურების შესყიდვა სხვა მეწარმეე-
ბისათვის]; საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა 
მესამე პირთათვის. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105741 A 
(210) AM 105741 
(220) 2019 11 08 
(731) შპს „თრეველ გაიდი“ 

თამარაშვილის ქ. 10, 0177, თბილისი, 
საქართველო 

(540)  

 
(591) თეთრი, ყვითელი, შავი, ნაცრისფერი 
(531) 01.03.01; 01.03.17; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10 
(511)  
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმი-
ნისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსა-
ხური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105743 A 
(210) AM 105743 
(220) 2019 11 08 
(731) მგა ენტერტეინმენტ ინკ. 

9220 უინნეტკა ავენიუ, ჩატსუორტ,  
კალიფორნია, 91311, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.04.02; 26.04.05; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.02;  

27.05.19; 27.05.23 
(511)  
28 – სათამაშოები, თამაშობები და საკუთნოები 
თამაშობებისათვის, სახელდობრ, ფიგურები (სა-
თამაშოები), სათამაშო ავტომატები წინასწარი 
გადახდით, საჰაერო ბუშტები, მაგიდის თამაშე-
ბი, ბანქოს თამაშები, სათამაშო კოსმეტიკა ბავ-
შვებისათვის,  საკოლექციო სათამაშო ფიგურე-
ბი, მორთულობები საახალწლო ნაძვისხისათ-
ვის, გარდა საკონდიტრო ნაწარმისა ან მანათო-
ბელი ხელსაწყოებისა, კანფეტი, თოჯინები, ტან-
საცმელი თოჯინებისათვის, ავეჯი თოჯინე-
ბისათვის; მფრინავი დისკები (სათამაშოები), 
ფეხბურთის ბურთები,  სათამაშო ბურთები, სა-
თამაშო ბანქო, პლუშის სათამაშოები, მარიო-
ნეტები, ელემენტების ნაკრებისგან შემდგარი 
თავსატეხები სურათის ასაწყობად (პაზლები), 
ტოლოკარი, სათამაშოები როლების შესასრუ-
ლებელი თამაშობებისთვის, გორგოლაჭიანი ცი-
გურები, სასეირნო გორგოლაჭიანი დაფები - 
სკეიტბორდები, სათამაშო ფიგურები, სათამაშო 
ფიგურების ნაკრებები,  ავტომობილები (სათა-
მაშოები), სატრანსპორტო საშუალებები (სათა-
მაშოები), სათამაშო ავტომობილების ნაკრებე-
ბი, სათამაშო სატრანსპორტო საშუალებების 
ნაკრებები, სკუტერები (სათამაშოები), მოსამარ-
თი სათამაშოები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105744 A 
(210) AM 105744 
(220) 2019 11 08 
(731) მგა ენტერტეინმენტ, ინკ. 

9220 უინნეტკა ავენიუ, ჩატსუორტ,  
კალიფორნია 91311, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
 
(540) 

POOPSIE SLIME 
SURPRISE! 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
16 – საბავშვო წიგნები; ფერადი ფანქრები; 
ფლომასტერები; კალმისტრები მოსანიშნად; 
მარკერები (საკანცელარიო საკუთნო); სადღე-
სასწაულო ღია ბარათები; მელნის კალმები; 
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ჟურნალები მოდის, სათამაშოებისა და ფანტას-
ტიკის საკითხებზე; ალბომები ავტოგრაფები-
სათვის; შეუვსებელი დღიურები და ჟურნალები; 
წიგნი-კომიკსები; კალენდრები;  არასათამაშო 
დანიშნულების საკოლექციო ბარათები; სამუ-
შაო რვეულები ბავშვებისათვის; დღიურები; სა-
ჩუქრების გასახვევი ქაღალდი; პაკეტები საჩუქ-
რებისათვის; მოსაწვევები; კომიკსები; მისალო-
ცი ღია ბარათები; ჟურნალები (პერიოდული 
გამოცემები); ქაღალდის ხელსახოცები; უბის 
წიგნაკები; ბლოკნოტები; ნოველების კრებულე-
ბი; ქაღალდის პაკეტები საუზმისათვის; ქაღალ-
დის მოსართავები წვეულებებისათვის; ქაღალ-
დის სუფრები; საქაღალდეები ქაღალდისათვის; 
აფიშები, პლაკატები; საწერი ქაღალდის საქო-
ნელი; სტიკერებიანი, ეტიკეტიანი წიგნები; თარ-
გები კერვისათვის; ფანქრები; პენალები; თვით-
წებვადი სტიკერები, ეტიკეტები (საკანცელარიო 
საქონელი); შენახვისათვის განკუთვნილი მუყა-
ოს კოლოფები, ყუთები; საწე-რი საკუთნოები. 
 

18 – ჩანთები და ტყავის ნაწარმი; სპორტული 
ჩანთები; ზურგჩანთები; პლაჟის ჩანთები; პორტ-
ფელები; საფულეები ხურდა ფულისათვის; ცა-
რიელი კოსმეტიკური ჩანთები; ცილინდრისებრი 
ჩანთები; ქალის ჩანთები; სალაშქრო ზურგჩან-
თები-ტომსიკები, ტომრები; საფულეები; სამ-
გზავრო ჩანთები; საფულეები, ქისები; სასკოლო 
ჩანთები; სასკოლო პორტფელები; ჩემოდნები; 
ჩანთები საყიდლებისათვის, სახელურიანი დიდი 
ჩანთები; საკვოიაჟები; სამგზავრო სკივრები; 
პორტმონეები; გასაღების ბუდეები; მზის ქოლ-
გები; ქოლგები. 
 

21 – კერამიკული კათხები და ფუჟერები; ტევა-
დობები სუნელებისათვის; სავარცხლები; ფინჯ-
ნები; მინისა და პლასტმასის სასმელი ჭურჭელი; 
ელექტრო და არაელექტრო კბილის ჯაგრისები; 
პაკეტები საუზმისათვის, გარდა ქაღალდისა; ყუ-
თები, კოლოფები საუზმისათვის; ქაღალდის ფი-
ნჯნები; ქაღალდის თეფშები; საყოფაცხოვრებო 
დანიშნულების საჭმლის შესანახი პლასტმასის 
კონტეინერები, ტევადობები; თეფშები; კბილის 
ჯაგრისის დამჭერები. 
 

28 – მაგიდის თამაშები, ბანქოს თამაშები; საკო-
ლექციო ფიგურები (სათამაშოები); გამოგონი-
ლი პერსონაჟების ფიგურები (სათამაშოები); 
მასტიკის სახის პლასტიკური მასალა ძერწვი-
სათვის, რომელიც გამოიყენება როგორც სათა-
მაშო და როგორც გასართობი საშუალება; ნაკ-
რები საბავშვო შემოქმედებისათვის, სახელ-
დობრ, ჰობი ნაკრები ხელსაქმისათვის, რომე-
ლიც შედგება მოწყობილობების, ინგრედიენ-
ტების და ინსტრუმენტებისაგან პლასტიკური 
მასალის შექმნისა და დეკორირებისათვის, რომ-
ლებიც გამოიყენება, როგორც სათამაშო და გა-
სართობი საშუალება (მოწყობილობა), რაც იყი-
დება კომპლექტში; ინგრედიენტები და ინსტრუ-

მენტები პლასტიკური მასალის შექმნისა და დე-
კორირებისათვის, რომელიც გამოიყენება, რო-
გორც სათამაშო და გასართობი საშუალება (მო-
წყობილობა), რაც იყიდება კომპლექტში; პლას-
ტიკური მასალის გადასატანი და შესანახი კონ-
ტეინერები, რომელიც გამოიყენება, როგორც სა-
თამაშო და გასართობი საშუალება (მოწყობი-
ლობა).  
 

30 – შაქარყინული; საღეჭი რეზინი; შოკოლადი; 
პიტნის საღეჭი რეზინი; მარცვლეული პროდუქ-
ტები საუზმისათვის; დამუშავებული მარცვლეუ-
ლი პროდუქტები; ნაყინი; არომატიზირებული 
ყინული; გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი; მარ-
ცვლოვნების ფუძეზე დამზადებული პურეულის 
მსუბუქი საუზმეული; გამომცხვარი პროდუქტი; 
გაყინული საკვები პროდუქტი. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105745 A 
(210) AM 105745 
(220) 2019 11 08 
(731) მგა ენტერტეინმენტ, ინკ. 

9220 უინნეტკა ავენიუ, ჩატსუორტ,  
კალიფორნია, 91311, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.01.12; 27.03.01; 27.03.03 
(511)  
16 – საბავშვო წიგნები; ფერადი ფანქრები; 
ფლომასტერები; კალმისტრები მოსანიშნად; მა-
რკერები (საკანცელარიო საკუთნო); სადღესას-
წაულო ღია ბარათები; მელნის კალმები; ჟურ-
ნალები მოდის, სათამაშოებისა და ფანტასტიკის 
საკითხებზე; ალბომები ავტოგრაფებისათვის; 
შეუვსებელი დღიურები და ჟურნალები; წიგნი-
კომიკსები; კალენდრები;  არასათამაშო დანიშ-
ნულების საკოლექციო ბარათები; სამუშაო რვე-
ულები ბავშვებისათვის; დღიურები; საჩუქრების 
გასახვევი ქაღალდი; პაკეტები საჩუქრებისათ-
ვის; მოსაწვევები; კომიკსები; მისალოცი ღია ბა-
რათები; ჟურნალები (პერიოდული გამოცემები); 
ქაღალდის ხელსახოცები; უბის წიგნაკები; 
ბლოკნოტები; ნოველების კრებულები; ქაღალ-
დის პაკეტები საუზმისათვის; ქაღალდის მოსარ-
თავები წვეულებებისათვის; ქაღალდის სუფრე-
ბი; საქაღალდეები ქაღალდისათვის; აფიშები, 
პლაკატები; საწერი ქაღალდის საქონელი; სტი-
კერებიანი, ეტიკეტიანი წიგნები; თარგები კერვი-
სათვის; ფანქრები; პენალები; თვითწებვადი 
სტიკერები, ეტიკეტები (საკანცელარიო საქონე-
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ლი); შენახვისათვის განკუთვნილი მუყაოს კო-
ლოფები, ყუთები; საწერი საკუთნოები. 
 

18 – ჩანთები და ტყავის ნაწარმი; სპორტული 
ჩანთები; ზურგჩანთები; პლაჟის ჩანთები; პორტ-
ფელები; საფულეები ხურდა ფულისათვის; 
ცარიელი კოსმეტიკური ჩანთები; ცილინდრისე-
რი ჩანთები; ქალის ჩანთები; სალაშქრო ზურგ-
ჩანთები-ტომსიკები, ტომრები; საფულეები; სამ-
გზავრო ჩანთები; საფულეები, ქისები; სასკოლო 
ჩანთები; სასკოლო პორტფელები; ჩემოდნები; 
ჩანთები საყიდლებისათვის, სახელურიანი დიდი 
ჩანთები; საკვოიაჟები; სამგზავრო სკივრები; 
პორტმონეები; გასაღების ბუდეები; მზის ქოლ-
გები; ქოლგები. 
 

21 – კერამიკული კათხები და ფუჟერები; ტევა-
დობები სუნელებისათვის; სავარცხლები; ფინჯ-
ნები; მინისა და პლასტმასის სასმელი ჭურჭელი; 
ელექტრო და არაელექტრო კბილის ჯაგრისები; 
პაკეტები საუზმისათვის, გარდა ქაღალდისა; ყუ-
თები, კოლოფები საუზმისათვის; ქაღალდის ფი-
ნჯნები; ქაღალდის თეფშები; საყოფაცხოვრებო 
დანიშნულების საჭმლის შესანახი პლასტმასის 
კონტეინერები, ტევადობები; თეფშები; კბილის 
ჯაგრისის დამჭერები. 
 

28 – მაგიდის თამაშები, ბანქოს თამაშები; საკო-
ლექციო ფიგურები (სათამაშოები); მოგონილი 
პერსონაჟების ფიგურები (სათამაშოები); მასტი-
კის სახის პლასტიკური მასალა ძერწვისათვის, 
რომელიც გამოიყენება სათამაშოს სახით და 
როგორც გასართობი საშუალება (მოწყობილო-
ბა); ნაკრები საბავშვო შემოქმედებისათვის, სა-
ხელდობრ, ჰობი ნაკრები ხელსაქმისათვის, რო-
მელიც შედგება მოწყობილობისგან, ინგრედიენ-
ტებისგან და ინსტრუმენტებისაგან პლასტიკური 
მასალის შექმნისა და დეკორირებისათვის, რო-
მელიც გამოიყენება, როგორც სათამაშო და გა-
სართობი საშუალება (მოწყობილობა), რაც იყი-
დება კომპლექტში; ინგრედიენტები და ინსტრუ-
მენტები პლასტიკური მასალის შექმნისა და დე-
კორირებისათვის, რომელიც გამოიყენება, რო-
გორც სათამაშო და გასართობი საშუალება (მო-
წყობილობა), რაც იყიდება კომპლექტში; პლას-
ტიკური მასალის გადასატანი და შესანახი კონ-
ტეინერები, რომელიც გამოიყენება, როგორც 
სათამაშო და გასართობი საშუალება (მოწყობი-
ლობა). 
 

30 – შაქარყინული; საღეჭი რეზინი; შოკოლადი; 
პიტნის საღეჭი რეზინი; მარცვლეული პროდუქ-
ტები საუზმისათვის; დამუშავებული მარცვლეუ-
ლი პროდუქტები; ნაყინი; არომატიზირებული 
ყინული; გაყინული საკონდიტრო ნაწარმი; მარ-
ცვლოვნების ფუძეზე დამზადებული პურეულის 
მსუბუქი საუზმეული; გამომცხვარი პროდუქტი; 
გაყინული საკვები პროდუქტი. 
____________________________________________ 

(260) AM 2020 105747 A 
(210) AM 105747 
(220) 2019 11 09 
(731) ალექსი მორჩილაძე 

ჭყონდიდელის ქ. 22, 0180, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

siame 
(591) შავ-თეთრი 
(526) siame 
(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; 
ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხ-
მარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული 
და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე 
და რძის ნაწარმი; ზეთები და საკვები ცხიმები. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა 
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი 
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეუ-
ლი, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი, ბა-
დაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; 
მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებ-
ლები; საკვები ყინული. 
 

32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი და 
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელე-
ბი და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების 
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105750 A 
(210) AM 105750 
(220) 2019 11 11 
(731) სტიეფელ ლაბორატორის, ინკ. 

კორპორეიშენ სერვის კომპანი, 251 ლითლ  
ფოლს დრაივ, უილმინგტონი, დელავერი  
19808, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

DRICLOR 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
3 – ჰიგიენური პრეპარატები, როგორიცაა საპირ-
ფარეშოს საკუთვნოები, ანტიპერსპირანტები; 
დეოდორანტები ადამიანებისთვის; კოსმეტიკუ-
რი საშუალებები; პარფიუმერია. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105756 A 
(210) AM 105756 
(220) 2019 11 12 
(731) შპს „ფლექსიბლ თექ“ 

რუსთავის გზატკ. 19, კორპ. 3, სათავსო,  
I სართ., ისნის რ-ნი, თბილისი,  
საქართველო 
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(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავი, თეთრი, ცისფერი, ლურჯი 
(531) 27.01.02; 27.01.03; 27.05.01; 27.05.19; 27.05.22;  

29.01.12 
(511)  
9 – პროგრამული პლატფორმები ჩაწერილი ან 
ჩატვირთვადი; პროგრამული უზრუნველყოფა 
კომპიუტერებისთვის; პროგრამები კომპიუტერე-
ბისთვის; კომპიუტერული პროგრამები, ჩატვირ-
თვადი; კომპიუტერის ოპერაციული პროგრამე-
ბი; ელექტრონული პუბლიკაციები, ჩატვირთვა-
დი; აპლიკაციები კომპიუტერული პროგრამული 
უზრუნველყოფისათვის, ჩატვირთვადი. 
 

42 – პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავე-
ბა; კომპიუტერული პროგრამების შედგენა; პრო-
გრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია; პრო-
გრამული უზრუნველყოფა, როგორც მომსახუ-
რება [SaaS]; პროგრამული უზრუნველყოფის გა-
ქირავება; ინფორმაციულ ტექნოლოგიასთან და-
კავშირებული კონსულტაციები; კომპიუტერუ-
ლი ტექნიკის შემუშავებისა და განვითარების 
სფეროში კონსულტაციები; პროგრამული უზ-
რუნველყოფის სფეროში კონსულტაციები; პრო-
გრამული უზრუნველყოფის მომსახურება; ვებ-
საიტების შექმნა და ტექნიკური მომსახურება  
მესამე პირთათვის; ტექნიკური დოკუმენტაციის 
შედგენა; მონაცემების შენახვა ელექტრონულ 
ფორმაში; საინჟინრო-ტექნიკური  ექსპერტიზა. 
____________________________________________ 
  
(260) AM 2020 105757 A 
(210) AM 105757 
(220) 2019 11 12 
(731) სიჯეი კორპორეიშნ  

12, სოვოლ-რო 2-გილ, ჯუნგ-გუ, სეული,  
კორეის რესპუბლიკა 

(740) მერაბ კვიმსაძე 
(540) 

 
(591) შავი, ლურჯი, ყვითელი, წითელი 
(531) 26.03.04; 26.03.06; 26.13.25; 27.05.23; 29.01.14 

(511)  
41 – კინოთეატრებით მომსახურება; კინოთეატ-
რები, რომლებიც მაყურებელს უზრუნველყოფენ 
ისეთი სპეცეფექტებით, როგორიცაა ქარი, სუნი, 
წყლის შესხურება, მოძრაობა, ვიბრაცია, კვამ-
ლი, ბუშტები, ლაზერი ან განათება; რადიო და 
სატელევიზიო პროგრამების წარმოება და გავრ-
ცელება; არაგადმოსაწერი ფილმებით და სატე-
ლევიზიო პროგრამებით უზრუნველყოფა „ვი-
დეო-მოთხოვნით“ მომსახურების მეშვეობით; 
ვირტუალური რეალობის კინოდარბაზებით უზ-
რუნველყოფა; აუდიოჩანაწერების წარმოება; აუ-
დიოჩანაწერების გავრცელება (ტრანსპორტირე-
ბის გარეშე); არაჩამოტვირთვადი ონ-ლაინ მუ-
სიკით უზრუნველყოფა; თეატრალიზებული 
შოუ წარმოდგენები ცოცხალი შესრულებით; 
მუსიკალური წარმოდგენებით უზრუნველყოფა; 
სანახაობების ორგანიზება (იმპრესარიოს მომ-
სახურება); ანიმაციური ფილმების წარმოების 
მომსახურება; გართობის მომსახურება ცოცხა-
ლი თეატრალიზებული წარმოდგენების, სპექ-
ტაკლებისა და კონცერტების სახით; კულტურუ-
ლი ხასიათის ღონისძიებების ორგანიზება და 
ჩატარება; კულტურულ-საგანმანათლებლო შო-
უების და წარმოდგენების ორგანიზება და ჩა-
ტარება; კინოფილმების გავრცელება; გართო-
ბის მომსახურება, კერძოდ, კინოფესტივალების 
სერიის დაგეგმვა და ჩატარება; კინოფილმების 
წარმოება, სარეკლამო რგოლების გარდა; კინო-
სტუდიები; კინოფილმების გაქირავება; ბეჭდური 
მასალების გამოქვეყნება და რედაქტირება; ღა-
მის კლუბებით მომსახურება (გართობა); ვიდეო-
ფილმების გადაღება; ახალი ამბების სამსახუ-
რი; ბილეთების გავრცელების მომსახურება 
(გართობა); ბილეთების დაჯავშნა სანახაობრივ 
წარმოდგენებზე; გამოფენების ორგანიზება და 
ჩატარება კულტურულ-საგანმანათლებლო მიზ-
ნებისთვის; ფილმების შესახებ ინფორმაციისა 
და მონაცემების მიწოდება; თამაშების მომ-
სახურება; გასართობი პარკებისა და თემატური 
პარკების მომსახურება; ფოტოგრაფირება; სა-
განმანათლებლო-აღმზრდელობითი მომსახურე-
ბა, კერძოდ, სასწავლო პროცესის უზრუნველ-
ყოფა კინოფილმების, სპეციალური ეფექტების, 
ციფრული გამოსახულების ტექნოლოგიის და 
გართობის სფეროში; მუსიკალური მომსახურე-
ბის ორგანიზება მოდის სფეროში გართობის 
მიზნით; გასართობი საშუალებებით უზრუნ-
ველყოფა და მოქმედებაში მოყვანა; გასართობი 
საშუალებებით უზრუნველყოფა, კერძოდ, კინო-
თეატრებით, სათამაშო ავტომატებით, გასართო-
ბი პარკის ატრაქციონებით, სპეციალური ეფექ-
ტების მქონე სამართავი სათამაშო აპარატებით; 
ფილმების, შოუების, სპექტაკლების, მუსიკის ან 
საგანმანათლებლო-სასწავლო პროცესისთვის 
აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; სპორტული 
აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;  წვეულების 
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პროგრამის შედგენა (გართობა); სამსახიობო 
ოსტატობის, სიმღერისა და ცეკვის სწავლება; 
ბილეთების დაჯავშნისა და შეკვეთების მომ-
სახურება გასართობი, სპორტული და კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებისთვის; 
ბილეთების შესყიდვის სააგენტოების მომსახუ-
რება, კერძოდ, ბილეთების შეძენა გასართობ 
ღონისძიებებზე მესამე პირთათვის კომერციული 
მიზნებისთვის; გართობისა და სანახაობების შე-
სახებ ინფორმაციის მიწოდება, კერძოდ, ინ-
ფორმაცია თეატრალურ წარმოდგენებთან, შოუ-
ებთან და თემატურ პარკებთან დაკავშირებით; 
მუსიკალური წარმოდგენები; კონცერტები, მუ-
სიკალური და ვიდეო წარმოდგენები, კერძოდ, 
ცოცხალი მუსიკის კონცერტები, დიდ ეკრანზე 
წინასწარ ჩაწერილი მუსიკალური წარმოდგენე-
ბის ამსახველი თეატრალიზებული წარმოდგე-
ნები; ფილმის ჩვენება კინოთეატრებში; ბილე-
თის დაჯავშნის მომსახურება თეატრალიზებუ-
ლი წარმოდგენებისთვის; ელექტრონული წიგ-
ნებისა და ჟურნალების გამოქვეყნება კულტუ-
რის, წარმოდგენებისა და მოგზაურობის სფერო-
ში; საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი მომ-
სახურება, კერძოდ, მეცადინეობების გზით მხა-
ტვრული განათლების უზრუნველყოფა ხელოვ-
ნების, მუსიკის, ცეკვის, სამსახიობო სფეროში 
მოღვაწე პირთათვის; შეკრებების მოწყობა და 
ჩატარება ფესტივალების სფეროში; შეკრებების 
მოწყობა და ჩატარება თამაშობების სფეროში; 
შეკრებების მოწყობა და ჩატარება კულტურულ-
საგანმანათლებლო სფეროში; კონფერენციების 
ორგანიზება და ჩატარება თეატრალური წარ-
მოდგენების სფეროში; გართობის მომსახურება 
ცოცხლად შესრულებული სიმღერის მოსმენის 
გზით; კონკურსების ორგანიზება საგანმანათ-
ლებლო ან გასართობ სფეროში; კარაოკე დარ-
ბაზის მომსახურება; ციფრული მუსიკის უზრუნ-
ველყოფა მობილური მოწყობილობების მეშვეო-
ბით; კულტურული ღონისძიებებისა და აქტივო-
ბების ორგანიზება; სილამაზის კონკურსების 
ორგანიზება; წიგნების და ჟურნალების გამოქ-
ვეყნება; თამაშების ინტერაქტიული უზრუნველ-
ყოფა კომპიუტერულ ქსელში როლური თამა-
შების, სპორტის, სტრატეგიის სფეროში; თმის 
ვარცხნილობასთან და სილამაზესთან დაკავში-
რებული ფოტორეპორტაჟები; პროფესიული გა-
ნათლება და გადამზადება სილამაზის სფერო-
ში; ღონისძიებების ორგანიზება, მოწყობა და ჩა-
ტარება, კერძოდ,  მოდის ჩვენებები და კონკურ-
სები მოდის, კოსმეტიკური საშუალებების, სი-
ლამაზის, ფიზიკური მომზადების სფეროში 
გართობის მიზნით. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105758 A 
(210) AM 105758 
(220) 2019 11 12 

(731) ფუჯიკურა ლტდ. 
5-1, კიბა 1-ჩომე, კოტო-კუ, ტოკიო  
135-8512, იაპონია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21 
(511)  
7 – ჩარხები, საჭრელი ჩარხები, ელექტროშედუ-
ღების აპარატები, მანქანების, ძრავების ან მო-
ტორების მართვის მექანიზმები, ხელის ინსტრუ-
მენტები, ხელით სამართავის გარდა. შტამპები 
და ყალიბები (მანქანის ნაწილები), ელექტრო-
დები ოპტიკური  ბოჭკოების შედნობით გადაბ-
მის სპლაისერებისათვის. 
 

9 – კომპიუტერული პროგრამები [ჩასატვირთი 
პროგრამული უზრუნველყოფა], ოპტიკური ბოჭ-
კოები,  ოპტიკურ- ბოჭკოვანი კაბელები, ოპტი-
კური ბოჭკოების შედნობით გადაბმის სპლაისე-
რები, ლაზერის გენერატორები, არასამედიცინო 
დანიშნულების,  ოპტიკური გამაძლიერებლები,  
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაერთებლები,  ოპტიკური 
მაერთებლების საწმენდები,  ოპტიკური შემაერ-
თებლები ოპტიკური კომუნიკაციებისათვის,  ბო-
ჭკოვანი ფიბროსკოპები, არასამედიცინო და-
ნიშნულების, ელექტრო კაბელის ჩანგლები,  
ელექტრონული სქემების დაფები, მოქნილი ნა-
ბეჭდი კომუტაციის დაფები (მოქნილი ნაბეჭდი 
სქემების დაფები), ელექტროგადამრთველები ლ-
ითონის გუმბათოვანი მესერების (მასივების) სა-
ხით მობილური ტელეფონებისათვის, პერსონა-
ლური ციფრული დამხმარეებისათვის, [PDAs], 
საოფისო სამუშაოების ავტომატიზაციის და გა-
ზომვის ინსტრუმენტებისათვის, მემბრანული გა-
დამრთველები, წნევის სენსორები, ჟანგბადის 
სენსორები, არასამედიცინო გამოყენებისათვის, 
ელექტრონული მაერთებლები, მაერთებლები ნა-
ბეჭდი სქემების დაფებისათვის,  კოაქსიალური 
კაბელების მაერთებლები, ბრტყელი კაბელების 
მაერთებლები, ბრტყელი კაბელები, კოაქსიალუ-
რი კაბელები, ავტომობილის  სადენების ჟგუტე-
ბი (მრავალსადენიანი კაბელები), მაერთებლები 
ავტომობილის  სადენების ჟგუტებისათვის (მრა-
ვალსადენიანი კაბელებისათვის), ანტენები, ფი-
რისებრი ანტენები, სახელდობრ, ანტენები ელ-
ექტროსქემების სახით, რომლებიც  ფუნქციონი-
რებენ, როგორც ანტენები ფორმირებული ფირის 
ფუძეშრეზე, თბორეგულირების აპარატურა, სა-
ხელდობრ, თბომილებიანი რადიატორები სატე-
ლეკომუნიკაციო მანქანებისათვის და აპარატუ-
რებისათვის და ელექტრონული მანქანებისა და 
აპარატურებისათვის, სითბოს მშთანთქავი მოწ-
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ყობილობა სატელეკომუნიკაციო მანქანებისათ-
ვის და აპარატურისათვის და ელექტრონული 
მანქანებისა და აპარატურისათვის, თვითრეგუ-
ლირებადი გათბობის კაბელები, ელექტროკაბე-
ლები, ელექტრონული კაბელები, ელექტროსა-
დენები. 
 

35 – კონსულტაციები საქმიანობის ორგანიზება-
ში,  ადამიანური რესურსების კონსალტინგი და 
მართვა,  იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები,  მომ-
სახურება ბიზნესის მართვის კონსალტინგში ინ-
ფორმაციული ტექნოლოგიის სფეროში,  დახმა-
რება საქმიანობის მართვაში. 
 

37 – სამოქალაქო საინჟინრო ნაგებობების მშე-
ნებლობა,  სატელეკომუნიკაციო სადენების გა-
ყვანის მომსახურება, ოპტიკური ბოჭკოების, ელ-
ექტროსადენების, ელექტრო კაბელების და კომ-
პიუტერის სადენებისა და კაბელების ინსტალა-
ცია, შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება, კა-
ბელების გაყვანა, სადენების ინსტალაცია სატე-
ლეკომუნიკაციო აპარატურისა და ქსელებისათ-
ვის.  ტექნიკური მხარდაჭერის და ტექნიკური 
კონსულტაციების გაწევა, დაკავშირებული სის-
ტემური მოწყობილობის ინსტალაციასთან, რე-
მონტთან და ტექნიკურ მომსახურებასთან, ოპ-
ტიკურ ბოჭკოებთან, ელექტროსადენებთან და 
ელექტრო საკაბელო ქსელებთან მიმართებაში. 
ელექტროგადამცემი ხაზების რემონტი და ტექ-
ნიკური მომსახურება, მშენებლობასთან დაკავ-
შირებული ინფორმაცია,  სამანქანო მოწყობი-
ლობების დაყენება, ტექნიკური მომსახურება და 
რემონტი. 
 

38 – სატელეკომუნიკაციო კონსულტაციები,  კო-
მპიუტერულ ქსელში შეღწევის და ონ-ლაინ რე-
ჟიმში მონაცემთა ბაზაში წვდომის უზრუნველ-
ყოფა,  კომუნიკაციები ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსე-
ლის საშუალებით,  კომუნიკაციები კომპიუტე-
რული ტერმინალების მეშვეობით,  გლობალურ 
კომპიუტერულ ქსელთან სატელეკომუნიკაციო 
კავშირის უზრუნველყოფა,  ტელეკომუნიკაცი-
ასთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნ-
ველყოფა,  ტექნოლოგიური ინფორმაციით უზ-
რუნველყოფა ტელეკომუნიკაციის სფეროში. 
 

40 – ოპტიკური ბოჭკოების, ელექტრო სადენების 
და ელექტროკაბელების წარმოება და დამუშა-
ვება სხვების შეკვეთით და მათივე დაზუსტება-
აღწერის საფუძველზე,  მონტაჟი და აწყობა შეკ-
ვეთით, მესამე პირთათვის, მასალების დამუშა-
ვებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია. 
 

41 – აკადემიური ტრენინგი,  პერსონალის ტრე-
ნინგი,  აღზრდასა და განათლებასთან დაკავში-
რებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა,  სემი-
ნარების ორგანიზება და ჩატარება, ონ-ლაინ რე-
ჟიმში ელექტრონული გამოცემების უზრუნ-
ველყოფა [არაჩატვირთვადი]. 
 

42 – კომპიუტერული პროგრამირება და კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნი-
კური მომსახურება,  ინფორმაციულ ტექნოლო-
გიასთან (IT) დაკავშირებული საკონსულტაციო 
მომსახურება, ტექნიკური კონსულტაციები, 
მხარდაჭერა და ინჟინერინგი ინფორმაციულ 
ტექნოლოგიასთან დაკავშირებით, კომპიუტერუ-
ლი მოწყობილობის, პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის და პერიფერიული მოწყობილობის 
დიზაინი და მასთან დაკავშირებული ტექნიკური 
კონსულტაციები,  კვლევები დაკავშირებული 
სატელეკომუნიკაციო ტექნიკასთან, კვლევები 
ინფორმაციული ტექნოლოგიის სფეროში, ოპტი-
კური ბოჭკოს, ელექტრო სადენების და ელექ-
ტრო კაბელების ტესტირება, შემოწმება და 
კვლევა,   სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიური 
კონსულტაციები. 
____________________________________________ 
  
(260) AM 2020 105763 A 
(210) AM 105763 
(220) 2019 11 13 
(731) შპს „მინისო ჯორჯია“ 

 ანა კალანდაძის ქ.  4, სად. 1, საოფისე  
ფართი ა5, 0148, თბილისი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) თეთრი, წითელი, შავი, კრემისფერი,  

ვარდისფერი 
(531) 02.01.01; 02.03.01; 02.07.01; 02.07.02; 29.01.15 
(511)  
35 – რეკლამა; ბიზნეს მენეჯმენტი; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე სამსახური. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105767 A 
(210) AM 105767 
(220) 2019 11 14 
(731) შპს „ბლუმს“ 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 33ა,  
სართ. 2, ბ. 3, თბილისი,  
საქართველო 
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(540) 

 
(591) თეთრი, ჭუჭყიანი ვარდისფერი 
(531) 25.01.09; 25.01.10; 26.04.02; 26.04.07; 26.04.22;  

26.04.24; 28.19; 29.01.12 
(511)  
25 – ტანსაცმელი,  ფეხსაცმელი, თავსაბურავი. 
____________________________________________ 
  
(260) AM 2020 105769 A 
(210) AM 105769 
(220) 2019 11 15 
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
 

(591) სხვადასხვა ტონის წითელი, იასამნისფერი,  
რუხი, შავი, თეთრი 

(531) 10.01.05; 25.07.15; 25.07.20; 25.07.21; 26.04.06;  
26.15.01; 28.19; 29.01.15 

(511)  
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბა-
ქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგარე-
ტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში გასა-
ხვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამბა-
ქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამბაქო 
„სნუსი“; თამბაქოს შემცვლელები (არასამედი-
ცინო დანიშნულების); ელექტრონული სიგარე-
ტები; თამბაქოს პროდუქტები, მისი შემდგომი 
გათბობის მიზნით; ელექტრონული მოწყობილო-

ბები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბა-
ქოს გასათბობად ინჰალაციისათვის ნიკოტინის 
შემცველი აეროზოლის გამოყოფის მიზნით; 
თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ 
სიგარეტებში გამოყენებისთვის; მწეველთა სა-
კუთვნოები, სიგარეტის ქაღალდი, სიგარეტის 
მილაკები (მუნდშტუკები), სიგარეტის ფილტ-
რები, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის კოლოფები, 
საფერფლეები, ჩიბუხები, სიგარეტის გადასახ-
ვევი ჯიბის მოწყობილობები, სანთებლები, ასან-
თები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105770 A 
(210) AM 105770 
(220) 2019 11 15 
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ 

კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,  
შვეიცარია 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540) 

 
(591) სხვადასხვა ტონის წითელი, რუხი, შავი,  

თეთრი 
(531) 01.15.09; 02.01.01; 02.01.05; 25.07.15; 25.07.20;  

25.07.21; 26.04.02; 26.04.05; 26.04.12;  
26.04.14; 26.11.03; 26.11.05; 26.11.08;  
26.15.01; 29.01.14 

(511)  
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბა-
ქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგარე-
ტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში გასა-
ხვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამბა-
ქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამბაქო 
„სნუსი“;  თამბაქოს შემცვლელები (არასამედი-

 
 #11  2020 06 10 

 
92 



                           
 
 

sasaqonlo niSnebi 

ცინო დანიშნულების); ელექტრონული სიგარე-
ტები; თამბაქოს პროდუქტები, მისი შემდგომი 
გათბობის მიზნით; ელექტრონული მოწყობილო-
ბები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამ-
ბაქოს გასათბობად ინჰალაციისათვის ნიკოტი-
ნის შემცველი აეროზოლის გამოყოფის მიზნით; 
თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ 
სიგარეტებში გამოყენებისთვის; მწეველთა სა-
კუთვნოები, სიგარეტის ქაღალდი, სიგარეტის 
მილაკები (მუნდშტუკები), სიგარეტის ფილტრე-
ბი, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის კოლოფები, 
საფერფლეები, ჩიბუხები, სიგარეტის გადასახ-
ვევი ჯიბის მოწყობილობები, სანთებელები, 
ასანთები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105771 A 
(210) AM 105771 
(220) 2019 11 15 
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ 

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

 
(591) სხვადასხვა ტონის იასამნისფერი, რუხი,  

შავი, თეთრი 
(531) 01.15.09; 02.01.01; 02.01.05; 25.07.05; 25.07.20;  

25.07.21; 26.04.12; 26.04.14; 26.11.03;  
26.11.05; 26.11.08; 26.15.01; 29.01.14 

(511)  
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბა-
ქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგარე-
ტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში გასა-
ხვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამ-
ბაქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამბაქო 
„სნუსი“;  თამბაქოს შემცვლელები (არასამედი-

ცინო დანიშნულების); ელექტრონული სიგარე-
ტები; თამბაქოს პროდუქტები, მისი შემდგომი 
გათბობის მიზნით; ელექტრონული მოწყობილო-
ბები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბა-
ქოს გასათბობად ინჰალაციისათვის ნიკოტინის 
შემცველი აეროზოლის გამოყოფის მიზნით; 
თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ 
სიგარეტებში გამოყენებისთვის; მწეველთა სა-
კუთვნოები, სიგარეტის ქაღალდი, სიგარეტის 
მილაკები (მუნდშტუკები), სიგარეტის ფილტრე-
ბი, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის კოლოფები, 
საფერფლეები, ჩიბუხები, სიგარეტის გადასახვე-
ვი ჯიბის მოწყობილობები, სანთებლები, ასან-
თები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105772 A 
(210) AM 105772 
(220) 2019 11 15 
(731) ფილიპ მორის ბრენდზ სარლ 

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

 
 

(591) სხვადასხვა ტონის წითელი, ვარდისფერი,  
იასამნისფერი, რუხი, შავი, თეთრი 

(531) 01.15.09; 02.01.01; 02.01.05; 25.07.15; 25.07.20;  
25.07.21; 26.11.03; 26.11.05; 26.11.07;  
26.11.08; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.15 

(511)  
34 – დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბა-
ქო; თამბაქოს პროდუქტები; სიგარები, სიგარე-
ტები, სიგარილოები, საკუთარ სიგარეტში გასა-
ხვევი თამბაქო, ჩიბუხის თამბაქო, საღეჭი თამბა-
ქო, საბურნუთე თამბაქო, კრეტეკი; თამბაქო 
„სნუსი“;  თამბაქოს შემცვლელები (არასამედი-
ცინო დანიშნულების); ელექტრონული სიგარე-
ტები; თამბაქოს პროდუქტები, მისი შემდგომი 
გათბობის მიზნით; ელექტრონული მოწყობილო-
ბები და მათი ნაწილები სიგარეტების ან თამბა-
ქოს გასათბობად ინჰალაციისათვის ნიკოტინის 
შემცველი აეროზოლის გამოყოფის მიზნით; 
თხევადი ნიკოტინის ხსნარები ელექტრონულ 
სიგარეტებში გამოყენებისთვის; მწეველთა სა-
კუთვნოები, სიგარეტის ქაღალდი, სიგარეტის 
მილაკები (მუნდშტუკები), სიგარეტის ფილტრე-
ბი, თამბაქოს ქილები, სიგარეტის კოლოფები, 
საფერფლეები, ჩიბუხები, სიგარეტის გადასახ-
ვევი ჯიბის მოწყობილობები, სანთებლები, ასან-
თები. 
____________________________________________ 
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(260) AM 2020 105778 A 
(210) AM 105778 
(220) 2019 11 15 
(731) ბილიმ ილაჯ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ 

შირკეტი 
კაპტანპაშა მაჰალესი, ზინჯირლიკუიუ  
ჯადესი, No:184 ბეიოღლუ სტამბოლი,  
თურქეთი 

(740) გიორგი ქართველიშვილი 
(540)  

BİLİM TERAPİN 
(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური 
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიე-
ტური ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; სალბუ-
ნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი და 
კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; 
მადეზინფიცირებელი საშუალებები; მავნე ცხო-
ველების გასანადგურებელი პრეპარატები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.  
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105784 A 
(210) AM 105784 
(220) 2019 11 18 
(731) ინდუსტრია დე დისენიო ტექსტილ, ს.ა.  

(ინდიტექს, ს.ა.) 
ავენიდა დე ლა დიპუტასიონ, ედიფისიო  
ინდიტექს, არტეიხო (ლა-კორუნია),  
ესპანეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

ზარა 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; საქმიანობის მართვა; საქმიანო-
ბის ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური; დახ-
მარება საქმიანობის მართვაში ან კომერციულ 
საქმიანობაში სამრეწველო ან კომერციული კო-
მპანიისთვის; გამოფენების და ბაზრობების ორ-
განიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნე-
ბისთვის; კომერციული კომპანიების მიერ გა-
წეული წამახალისებელი მომსახურება კლიენ-
ტებისთვის მაღაზიის მომსახურების ბარათების 
გაცემის სახით; მომხმარებლის ლოიალურობის 
პროგრამების ადმინისტრირება; მოდელების მი-
ერ გაწეული მომსახურება გაყიდვების ხელშეწ-
ყობის ან სარეკლამო მიზნებისთვის; სარეკლა-
მო ტექსტების გამოცემა; ვიტრინების გაფორ-
მება; დახმარება დაკავშირებული კომერციული 
კომპანიის მუშაობასთან ფრენშაიზინგის საფუძ-
ველზე; ნაწარმის ჩვენება; გაყიდვების ხელშეწ-
ყობა მესამე პირებისათვის; გაყიდვები საჯარო 
აუქციონებით; სავაჭრო ცენტრების ხელშეწყო-

ბა და მართვის სამსახურები; ბიზნესის დახმა-
რება კომერციულ საქმიანობაში, რომელიც მოი-
ცავს შეკვეთების დამუშავებას გლობალური 
კავშირის ქსელების მეშვეობით; იმპორტ-ექს-
პორტის სააგენტოები; დასაქმების სააგენტოები; 
ინტერაქტიური რეკლამა კომპიუტერულ ქსელ-
ში; მიწოდების სამსახურები მესამე პირთათვის 
(სხვა კომპანიებისთვის პროდუქტის და მომსა-
ხურების შეძენა); ნიმუშების გავრცელება; კომ-
პიუტერიზებული ფაილების მართვა; საზოგა-
დოებრივი ურთიერთობის სფეროში გაწეული 
მომსახურება; კომერციული საინფორმაციო სა-
აგენტოების მომსახურება; სარეკლამო სააგენ-
ტოები; სავაჭრო ავტომატების გაქირავება; სა-
რეკლამო სივრცის გაქირავება; სარეკლამო მა-
სალის გავრცელება; დახმარება საქმიანობის 
მართვაში; მონაცემთა მოძიება კომპიუტერულ 
ფაილებში მესამე პირებისთვის; კომპიუტერულ 
მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის შეგროვება; 
ტრანსკრიპციით (შეტყობინებათა ჩაწერა) მომ-
სახურება; სარეკლამო საგაზეთო სვეტების მომ-
ზადება; დახმარება კომერციული ან სამრეწვე-
ლო საწარმოების  მართვაში; მსახიობ-შემსრუ-
ლებელთა საქმიანობის მართვა; სარეკლამო მა-
სალის გავრცელება ფოსტით სავარაუდო მომ-
ხმარებელზე; სარეკლამო მასალის განახლება; 
დოკუმენტაციის რეპროდუცირება; ბაზრის შეს-
წავლა; აფიშების განთავსება, გარე რეკლამა; 
საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; კომპიუტე-
რის მონაცემთა ბაზაში  ინფორმაციის სისტემა-
ტიზაცია; სარეკლამო ტექსტების გამოქვეყნება; 
საქმიანობის სხვა ადგილზე განთავსების მომსა-
ხურება; საბუღალტრო აღრიცხვა; გაყიდვების 
სააგენტოები და გაყიდვების ორგანიზება; საბი-
თუმო და საცალო გაყიდვების მომსახურება ნე-
ბისმიერი საშუალებით; მესამე პირთათვის სხვა-
დასხვა საქონლის (ტრანსპორტირების გარეშე) 
განთავსება მომხმარებლისთვის მოსახერხებ-
ლად, მათი შესწავლის და შეძენის მიზნით. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105785 A 
(210) AM 105785 
(220) 2019 11 18 
(731) ინდუსტრია დე დისენიო ტექსტილ, ს.ა.  

(ინდიტექს, ს.ა.) 
ავენიდა დე ლა დიპუტასიონ, ედიფისიო 
ინდიტექს, არტეიხო (ლა-კორუნია),  
ესპანეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

ოიშო 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; საქმიანობის მართვა; საქმიანო-
ბის ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური; დახ-
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მარება საქმიანობის მართვაში ან კომერციულ 
საქმიანობაში სამრეწველო ან კომერციული კო-
მპანიისთვის; გამოფენების და ბაზრობების ორ-
განიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნები-
სთვის; კომერციული კომპანიების მიერ გაწეუ-
ლი წამახალისებელი მომსახურება კლიენტე-
ბისთვის მაღაზიის მომსახურების ბარათების 
გაცემის სახით; მომხმარებლის ლოიალურობის 
პროგრამების ადმინისტრირება; მოდელების მი-
ერ გაწეული მომსახურება გაყიდვების ხელშეწ-
ყობის ან სარეკლამო მიზნებისთვის; სარეკლა-
მო ტექსტების გამოცემა; ვიტრინების გაფორ-
მება; დახმარება დაკავშირებული კომერციული 
კომპანიის მუშაობასთან ფრენშაიზინგის საფუძ-
ველზე; ნაწარმის ჩვენება; გაყიდვების ხელშეწ-
ყობა მესამე პირებისთვის; გაყიდვები საჯარო 
აუქციონებით; სავაჭრო ცენტრების ხელშეწყო-
ბა და მართვის სამსახურები; ბიზნესის დახ-
მარება კომერციულ საქმიანობაში, რომელიც 
მოიცავს შეკვეთების დამუშავებას გლობალური 
კავშირის ქსელების მეშვეობით; იმპორტ-ექს-
პორტის სააგენტოები; დასაქმების სააგენტოები; 
ინტერაქტიური რეკლამა კომპიუტერულ ქსელ-
ში; მიწოდების სამსახურები მესამე პირებისთ-
ვის (სხვა კომპანიებისთვის პროდუქტის და მო-
მსახურების შეძენა); ნიმუშების გავრცელება; 
კომპიუტერიზებული ფაილების მართვა; საზო-
გადოებრივი ურთიერთობის სფეროში გაწეული 
მომსახურება; კომერციული საინფორმაციო სა-
აგენტოების მომსახურება; სარეკლამო სააგენ-
ტოები; სავაჭრო ავტომატების გაქირავება; სა-
რეკლამო სივრცის გაქირავება; სარეკლამო მა-
სალის გავრცელება; დახმარება საქმიანობის 
მართვაში; მონაცემთა მოძიება კომპიუტერულ 
ფაილებში მესამე პირებისთვის; კომპიუტერულ 
მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის შეგროვება; 
ტრანსკრიპციით (შეტყობინებათა ჩაწერა) მომ-
სახურება; სარეკლამო საგაზეთო სვეტების მომ-
ზადება; დახმარება კომერციული ან სამრეწვე-
ლო საწარმოების  მართვაში; მსახიობ-შემსრუ-
ლებელთა საქმიანობის მართვა; სარეკლამო მა-
სალის გავრცელება ფოსტით სავარაუდო მომ-
ხმარებელზე; სარეკლამო მასალის განახლება; 
დოკუმენტაციის რეპროდუცირება; ბაზრის შეს-
წავლა; აფიშების განთავსება, გარე რეკლამა; 
საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; კომპიუტე-
რის მონაცემთა ბაზაში  ინფორმაციის სისტემი-
ზაცია; სარეკლამო ტექსტების გამოქვეყნება; 
საქმიანობის სხვა ადგილზე განთავსების მომსა-
ხურება; საბუღალტრო აღრიცხვა; გაყიდვების 
სააგენტოები და გაყიდვების ორგანიზება; საბი-
თუმო და საცალო გაყიდვების მომსახურება ნე-
ბისმიერი საშუალებით; მესამე პირთათვის სხვა-
დასხვა საქონლის (ტრანსპორტირების გარეშე) 
განთავსება მომხმარებლისთვის მოსახერხებ-
ლად, მათი შესწავლის და შეძენის მიზნით. 
____________________________________________ 

(260) AM 2020 105786 A 
(210) AM 105786 
(220) 2019 11 18 
(731) ინდუსტრია დე დისენიო ტექსტილ, ს.ა.  

(ინდიტექს, ს.ა.) 
ავენიდა დე ლა დიპუტასიონ, ედიფისიო 
ინდიტექს, არტეიხო (ლა-კორუნია),  
ესპანეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

ბერშკა 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; საქმიანობის მართვა; საქმიანო-
ბის ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური; დახ-
მარება საქმიანობის მართვაში ან კომერციულ 
საქმიანობაში სამრეწველო ან კომერციული კო-
მპანიისთვის; გამოფენების და ბაზრობების ორ-
განიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნე-
ბისთვის; კომერციული კომპანიების მიერ გა-
წეული წამახალისებელი მომსახურება კლიენ-
ტებისთვის მაღაზიის მომსახურების ბარათების 
გაცემის სახით; მომხმარებლის ლოიალურობის 
პროგრამების ადმინისტრირება; მოდელების მი-
ერ გაწეული მომსახურება გაყიდვების ხელშეწ-
ყობის ან სარეკლამო მიზნებისთვის; სარეკლა-
მო ტექსტების გამოცემა; ვიტრინების გაფორ-
მება; დახმარება დაკავშირებული კომერციული 
კომპანიის მუშაობასთან ფრენშაიზინგის საფუძ-
ველზე; ნაწარმის ჩვენება; გაყიდვების ხელშეწ-
ყობა მესამე პირებისთვის; გაყიდვები საჯარო 
აუქციონებით; სავაჭრო ცენტრების ხელშეწყო-
ბა და მართვის სამსახურები; ბიზნესის დახმა-
რება კომერციულ საქმიანობაში, რომელიც მო-
იცავს შეკვეთების დამუშავებას გლობალური 
კავშირის ქსელების მეშვეობით; იმპორტ-ექს-
პორტის სააგენტოები; დასაქმების სააგენტოები; 
ინტერაქტიური რეკლამა კომპიუტერულ ქსელ-
ში; მიწოდების სამსახურები მესამე პირების-
თვის (სხვა კომპანიებისთვის პროდუქტის და 
მომსახურების შეძენა); ნიმუშების გავრცელება; 
კომპიუტერიზებული ფაილების მართვა; საზო-
გადოებრივი ურთიერთობის სფეროში გაწეული 
მომსახურება; კომერციული საინფორმაციო სა-
აგენტოების მომსახურება; სარეკლამო სააგენ-
ტოები; სავაჭრო ავტომატების გაქირავება; სა-
რეკლამო სივრცის გაქირავება; სარეკლამო მა-
სალის გავრცელება; დახმარება საქმიანობის 
მართვაში; მონაცემთა მოძიება კომპიუტერულ 
ფაილებში მესამე პირებისთვის; კომპიუტერულ 
მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის შეგროვება; 
ტრანსკრიპციით (შეტყობინებათა ჩაწერა) მომ-
სახურება; სარეკლამო საგაზეთო სვეტების მომ-
ზადება; დახმარება კომერციული ან სამრეწვე-
ლო საწარმოების  მართვაში; მსახიობ-შემსრუ-
ლებელთა საქმიანობის მართვა; სარეკლამო მა-
სალის გავრცელება ფოსტით სავარაუდო მომ-
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ხმარებელზე; სარეკლამო მასალის განახლება; 
დოკუმენტაციის რეპროდუცირება; ბაზრის შეს-
წავლა; აფიშების განთავსება, გარე რეკლამა; 
საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; კომპიუტე-
რის მონაცემთა ბაზაში  ინფორმაციის სისტემი-
ზაცია; სარეკლამო ტექსტების გამოქვეყნება; სა-
ქმიანობის სხვა ადგილზე განთავსების მომსა-
ხურება; საბუღალტრო აღრიცხვა; გაყიდვების 
სააგენტოები და გაყიდვების ორგანიზება; საბი-
თუმო და საცალო გაყიდვების მომსახურება ნე-
ბისმიერი საშუალებით; მესამე პირთათვის სხვა-
დასხვა საქონლის (ტრანსპორტირების გარეშე) 
განთავსება მომხმარებლისთვის მოსახერხებ-
ლად, მათი შესწავლის და შეძენის მიზნით. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105787 A 
(210) AM 105787 
(220) 2019 11 18 
(731) ინდუსტრია დე დისენიო ტექსტილ, ს.ა.  

(ინდიტექს, ს.ა.) 
ავენიდა დე ლა დიპუტასიონ, ედიფისიო 
ინდიტექს, არტეიხო (ლა-კორუნია),  
ესპანეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

ზარა ჰოუმ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 –  რეკლამა; საქმიანობის მართვა; საქმიანო-
ბის ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური; დახ-
მარება საქმიანობის მართვაში ან კომერციულ 
საქმიანობაში სამრეწველო ან კომერციული კო-
მპანიისთვის; გამოფენების და ბაზრობების ორ-
განიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნები-
სთვის; კომერციული კომპანიების მიერ გაწეუ-
ლი წამახალისებელი მომსახურება კლიენტე-
ბისთვის მაღაზიის მომსახურების ბარათების 
გაცემის სახით; მომხმარებლის ლოიალურობის 
პროგრამების ადმინისტრირება; მოდელების მი-
ერ გაწეული მომსახურება გაყიდვების ხელ-
შეწყობის ან სარეკლამო მიზნებისთვის; სარეკ-
ლამო ტექსტების გამოცემა; ვიტრინების გაფორ-
მება; დახმარება დაკავშირებული კომერციული 
კომპანიის მუშაობასთან ფრენშაიზინგის საფუძ-
ველზე; ნაწარმის ჩვენება; გაყიდვების ხელშეწ-
ყობა მესამე პირებისთვის; გაყიდვები საჯარო 
აუქციონებით; სავაჭრო ცენტრების ხელშეწყო-
ბა და მართვის სამსახურები; ბიზნესის დახმა-
რება კომერციულ საქმიანობაში, რომელიც 
მოიცავს შეკვეთების დამუშავებას გლობალური 
კავშირის ქსელების მეშვეობით; იმპორტ-ექს-
პორტის სააგენტოები; დასაქმების სააგენტოები; 
ინტერაქტიური რეკლამა კომპიუტერულ ქსელ-
ში; მიწოდების სამსახურები მესამე პირების-
თვის (სხვა კომპანიებისთვის პროდუქტის და 

მომსახურების შეძენა); ნიმუშების გავრცელება; 
კომპიუტერიზებული ფაილების მართვა; საზო-
გადოებრივი ურთიერთობის სფეროში გაწეული 
მომსახურება; კომერციული საინფორმაციო სა-
აგენტოების მომსახურება; სარეკლამო სააგენ-
ტოები; სავაჭრო ავტომატების გაქირავება; სა-
რეკლამო სივრცის გაქირავება; სარეკლამო მა-
სალის გავრცელება; დახმარება საქმიანობის 
მართვაში; მონაცემთა მოძიება კომპი-უტერულ 
ფაილებში მესამე პირებისთვის; კომპიუტერულ 
მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის შეგროვება; 
ტრანსკრიპციით (შეტყობინებათა ჩაწერა) მომ-
სახურება; სარეკლამო საგაზეთო სვეტების მომ-
ზადება; დახმარება კომერციული ან სამრეწ-
ველო საწარმოების  მართვაში; მსახიობ-შემ-
სრულებელთა საქმიანობის მართვა; სარეკლამო 
მასალის გავრცელება ფოსტით სავარაუდო მომ-
ხმარებელზე; სარეკლამო მასალის განახლება; 
დოკუმენტაციის რეპროდუცირება; ბაზრის შეს-
წავლა; აფიშების განთავსება, გარე რეკლამა; 
საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; კომპიუტე-
რის მონაცემთა ბაზაში  ინფორმაციის სისტე-
მიზაცია; სარეკლამო ტექსტების გამოქვეყნება; 
საქმიანობის სხვა ადგილზე განთავსების მომსა-
ხურება; საბუღალტრო აღრიცხვა; გაყიდვების 
სააგენტოები და გაყიდვების ორგანიზება; საბი-
თუმო და საცალო გაყიდვების მომსახურება ნე-
ბისმიერი საშუალებით; მესამე პირთათვის სხვა-
დასხვა საქონლის (ტრანსპორტირების გარეშე) 
განთავსება მომხმარებლისთვის მოსახერხებ-
ლად, მათი შესწავლის და შეძენის მიზნით. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105789 A 
(210) AM 105789 
(220) 2019 11 18 
(731) შპს „ქარდეალი“ 

ტიციან ტაბიძის ქ. 8, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
(591) ღია ყვითელი, მუქი ყვითელი, შავი 
(531) 26.03.04; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12 
(526) CAR 
(511)  
12 – ავტომობილები, ავტობუსები, კატერები, სა-
ტვირთო ავტომანქანები. 
 

35 – იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები, აუქციო-
ნით გაყიდვა, გაქირავება (სარეკლამო მასალის), 
რეკლამა, მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზის 
მართვა, საქონლის გასაღებაში ხელშეწყობა მე-
სამე პირთათვის, ბაზრობების ორგანიზება კო-
მერციული ან სარეკლამო მიზნით. 
____________________________________________ 
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(260) AM 2020 105796 A 
(210) AM 105796 
(220) 2019 11 18 
(731) ზაზა თევთიძე 

 შ. ხიმშიაშვილის ქ. 1, 6004, ბათუმი,  
 საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.17 
(511)  
41 – მუსიკალური ნაწარმოების შექმნა. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105803 A 
(210) AM 105803 
(220) 2019 11 19 
(731) ჯილიდ საიენსის აირლენდ უკ 

იდა ბიზნეს ენდ ტექნოლოჯი პარკ,  
ქარიგტოჰილი, კორკის საგრაფო,  
ირლანდია 

(740) ნათელა ოთარიძე 
(540)  

Джиселека 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები. 
____________________________________________ 
  
(260) AM 2020 105808 A 
(210) AM 105808 
(220) 2019 11 19 
(731) ინდუსტრია დე დისენიო ტექსტილ, ს.ა.  

(ინდიტექს, ს.ა.) 
ავენიდა დე ლა დიპუტასიონ, ედიფისიო  
ინდიტექს, არტეიხო (ლა-კორუნია), 
 ესპანეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

ფულ&ბეარ 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; საქმიანობის მართვა; საქმიანო-
ბის ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური; დახ-
მარება საქმიანობის მართვაში ან კომერციულ 
საქმიანობაში სამრეწველო ან კომერციული კო-
მპანიისთვის; გამოფენების და ბაზრობების ორ-
განიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნები-
სთვის; კომერციული კომპანიების მიერ გაწეუ-
ლი წამახალისებელი მომსახურება კლიენტე-
ბისთვის მაღაზიის მომსახურების ბარათების 
გაცემის სახით; მომხმარებლის ლოიალურობის 
პროგრამების ადმინისტრირება; მოდელების მი-
ერ გაწეული მომსახურება გაყიდვების ხელშეწ-

ყობის ან სარეკლამო მიზნებისთვის; სარეკლა-
მო ტექსტების გამოცემა; ვიტრინების გაფორ-
მება; დახმარება დაკავშირებული კომერციული 
კომპანიის მუშაობასთან ფრენშაიზინგის საფუძ-
ველზე; ნაწარმის ჩვენება; გაყიდვების ხელშეწ-
ყობა მესამე პირებისთვის; გაყიდვები საჯარო 
აუქციონებით; სავაჭრო ცენტრების ხელშეწყო-
ბა და მართვის სამსახურები; ბიზნესის დახ-
მარება კომერციულ საქმიანობაში, რომელიც 
მოიცავს შეკვეთების დამუშავებას გლობალური 
კავშირის ქსელების მეშვეობით; იმპორტ-ექს-
პორტის სააგენტოები; დასაქმების სააგენტოები;  
ინტერაქტიური რეკლამა კომპიუტერულ ქსელ-
ში;  მიწოდების სამსახურები მესამე პირებისთ-
ვის (სხვა კომპანიებისთვის პროდუქტის და 
მომსახურების შეძენა); ნიმუშების გავრცელება; 
კომპიუტერიზებული ფაილების მართვა; საზო-
გადოებრივი ურთიერთობის სფეროში გაწეული 
მომსახურება; კომერციული საინფორმაციო სა-
აგენტოების მომსახურება; სარეკლამო სააგენ-
ტოები; სავაჭრო ავტომატების გაქირავება; სა-
რეკლამო სივრცის გაქირავება; სარეკლამო მა-
სალის გავრცელება; დახმარება საქმიანობის 
მართვაში; მონაცემთა მოძიება კომპიუტერულ 
ფაილებში მესამე პირებისთვის; კომპიუტერულ 
მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის შეგროვება; 
ტრანსკრიპციით (შეტყობინებათა ჩაწერა) მომ-
სახურება; სარეკლამო საგაზეთო სვეტების მომ-
ზადება; დახმარება კომერციული ან სამრეწვე-
ლო საწარმოების  მართვაში; მსახიობ-შემსრუ-
ლებელთა საქმიანობის მართვა; სარეკლამო მა-
სალის გავრცელება ფოსტით სავარაუდო მომ-
ხმარებელზე; სარეკლამო მასალის განახლება; 
დოკუმენტაციის რეპროდუცირება; ბაზრის შეს-
წავლა; აფიშების განთავსება, გარე რეკლამა; 
საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; კომპიუტე-
რის მონაცემთა ბაზაში  ინფორმაციის სისტემი-
ზაცია; სარეკლამო ტექსტების გამოქვეყნება; 
საქმიანობის სხვა ადგილზე განთავსების მომ-
სახურება; საბუღალტრო აღრიცხვა; გაყიდვების 
სააგენტოები და გაყიდვების ორგანიზება; საბი-
თუმო და საცალო გაყიდვების მომსახურება ნე-
ბისმიერი საშუალებით; მესამე პირთათვის სხვა-
დასხვა საქონლის (ტრანსპორტირების გარეშე) 
განთავსება მომხმარებლისთვის მოსახერხებ-
ლად, მათი შესწავლის და შეძენის მიზნით. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105810 A 
(210) AM 105810 
(220) 2019 11 19 
(731) სტრადივარიუს ესპანია, ს.ა. 

პოლიგონო ინდუსტრიალ დე საბონ  
ავენიდა დე ლა დიპუტასიონ ს/ნ,  
15142 არტეიხო (ლა-კორუნია), ესპანეთი 

(740) თამაზ შილაკაძე 
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(540)  

სტრადივარიუსი 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
35 – რეკლამა; საქმიანობის მართვა; საქმიანო-
ბის ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური; დახ-
მარება საქმიანობის მართვაში ან კომერციულ 
საქმიანობაში სამრეწველო ან კომერციული კო-
მპანიისთვის; გამოფენების და ბაზრობების ორ-
განიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნე-
ბისთვის; კომერციული კომპანიების მიერ გა-
წეული წამახალისებელი მომსახურება კლიენ-
ტებისთვის მაღაზიის მომსახურების ბარათების 
გაცემის სახით; მომხმარებლის ლოიალურობის 
პროგრამების ადმინისტრირება; მოდელების მი-
ერ გაწეული მომსახურება გაყიდვების ხელშეწ-
ყობის ან სარეკლამო მიზნებისთვის; სარეკლა-
მო ტექსტების გამოცემა; ვიტრინების გაფორ-
მება; დახმარება დაკავშირებული კომერციული 
კომპანიის მუშაობასთან ფრენშაიზინგის საფუძ-
ველზე; ნაწარმის ჩვენება; გაყიდვების ხელშეწ-
ყობა მესამე პირებისთვის; გაყიდვები საჯარო 
აუქციონებით; სავაჭრო ცენტრების ხელშეწყო-
ბა და მართვის სამსახურები; ბიზნესის დახმა-
რება კომერციულ საქმიანობაში, რომელიც 
მოიცავს შეკვეთების დამუშავებას გლობალური 
კავშირის ქსელების მეშვეობით; იმპორტ-ექს-
პორტის სააგენტოები; დასაქმების სააგენტოები; 
ინტერაქტიური რეკლამა კომპიუტერულ ქსელ-
ში; მიწოდების სამსახურები მესამე პირების-
თვის (სხვა კომპანიებისთვის პროდუქტის და 
მომსახურების შეძენა); ნიმუშების გავრცელება; 
კომპიუტერიზებული ფაილების მართვა; საზო-
გადოებრივი ურთიერთობის სფეროში გაწეული 
მომსახურება; კომერციული საინფორმაციო სა-
აგენტოების მომსახურება; სარეკლამო სააგენ-
ტოები; სავაჭრო ავტომატების გაქირავება; სა-
რეკლამო სივრცის გაქირავება; სარეკლამო მა-
სალის გავრცელება; დახმარება საქმიანობის 
მართვაში; მონაცემთა მოძიება კომპიუტერულ 
ფაილებში მესამე პირებისთვის; კომპიუტერულ 
მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის შეგროვება; 
ტრანსკრიპციით (შეტყობინებათა ჩაწერა) მომ-
სახურება; სარეკლამო საგაზეთო სვეტების მომ-
ზადება; დახმარება კომერციული ან სამრეწვე-
ლო საწარმოების  მართვაში; მსახიობ-შემსრუ-
ლებელთა საქმიანობის მართვა; სარეკლამო მა-
სალის გავრცელება ფოსტით სავარაუდო მომ-
ხმარებელზე; სარეკლამო მასალის განახლება; 
დოკუმენტაციის რეპროდუცირება; ბაზრის შეს-
წავლა; აფიშების განთავსება, გარე რეკლამა; 
საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; კომპიუტე-
რის მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის სისტემი-
ზაცია; სარეკლამო ტექსტების გამოქვეყნება; 
საქმიანობის სხვა ადგილზე განთავსების მომ-
სახურება; საბუღალტრო აღრიცხვა; გაყიდვების 
სააგენტოები და გაყიდვების ორგანიზება; საბი-

თუმო და საცალო გაყიდვების მომსახურება ნე-
ბისმიერი საშუალებით; მესამე პირთათვის სხვა-
დასხვა საქონლის (ტრანსპორტირების გარეშე) 
განთავსება მომხმარებლისთვის მოსახერხებ-
ლად, მათი შესწავლის და შეძენის მიზნით. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105811 A 
(210) AM 105811 
(220) 2019 11 19 
(731) ლელა გეჯაძე 

ჟიული შარტავას გამზ. 14, ბ. 72, რუსთავი,  
საქართველო 

(540) 

 
(591) ღია მწვანე, ყავისფერი 
(531) 05.03.13; 05.03.15; 28.19; 29.01.12 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამე-
დიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუ-
ნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბ-
ჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზა-
დებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
 

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

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული 
მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა და 
ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის სფერო-
ში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღ-
ჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105814 A 
(210) AM 105814 
(220) 2019 11 20 
(731) ნაუტიკა აპარელ, ინკ. 

1411 ბროდვეი, 4 ფლორი, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10018, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540)  

NAUTICA 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
24 – საწოლის თეთრეული; ზეწრების ნაკრები; 
ბალიშისპირები; ბალიშის შალითები; საწოლის 
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კალთები (ნაოჭასხმული არშია); დალიანდაგე-
ბული ბამბის საბნები; ბუმბულის საბნები (დუ-
ვეტები); ბუმბულის გადასაფარებლები;  ნაკუწე-
ბისგან შეკერილი საბანი; საწოლის გადასაფა-
რებლები; საბნები; გადასაფარებლები; აბაზა-
ნის პირსახოცები; აბაზანის ზეწრები; ხაოიანი 
ქსოვილის ხელსახოცები; მაგიდის ქსოვილის  
ქვეშსაფენები; მაგიდის ქსოვილის თეთრეული; 
ქსოვილის სუფრები;  მაგიდის ქსოვილის საფე-
ნები; მაგიდის ქსოვილის ხელსახოცები; ფან-
ჯრის ფარდები; ქსოვილების ფარდები; პლაჟის 
პირსახოცები; ბალიშისპირები; ლეიბის რბილი 
საფენები; სამზარეულოს პირსახოცები; ჭურჭ-
ლის გასაშრობი პირსახოცები; ქსოვილის სა-
ფენები გრაფინისთვის; ფარდის ლაინერები; 
საშხაპე ფარდის ლაინერები; საშხაპე ფარდები; 
ხელის პირსახოცები; საძილე ტომრები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105875 A 
(210) AM 105875 
(220) 2019 11 25 
(731) ალექსანდრე ყოჩიაშვილი 

მუხიანი, III მკრ., კორპ. 19, 
ბ. 69, თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) მუქი და ღია მწვანე 
(531) 05.05.20; 26.13.25; 28.19; 29.01.13 
(511)  
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარა-
ტები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო 
მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები სამე-
დიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება; სალბუ-
ნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბ-
ჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზა-
დებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე 
ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; 
ფუნგიციდები, ჰერბიციდები. 
 

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

(260) AM 2020 105888 A 
(210) AM 105888 
(220) 2019 11 28 
(731) სს „ქართული ლუდის კომპანია“ 

სოფ. საგურამო, 3311, მცხეთა,  
საქართველო 

(540)  

რავი 
Ravi 
рави 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 – ლუდი, მინერალური და გაზიანი წყალი და 
სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელე-
ბი და ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების 
დასამზადებელი სხვა შედგენილობები. 
____________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105891 A 
(210) AM 105891 
(220) 2019 11 28 
(731) პფაიზერ ინკ. 

235 ისტ 42-ე სტრიტი, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკის შტატი 10017, აშშ 

(740) შალვა გვარამაძე 
(540)  

BREAKTHROUGHS THAT 
CHANGE PATIENTS’ LIVES 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები. 
 

44 – მომსახურება სამედიცინო ინფორმაციის 
სფეროში, სახელდობრ, ექიმებისთვის, ჯანდაც-
ვის სპეციალისტებისთვის და პაციენტებისათ-
ვის ჯანმრთელობის თემებზე და ჯანმრთელო-
ბის შესახებ ინფორმირებულობის საკითხებზე 
და, ასევე, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
პრობლემების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. 
____________________________________________ 
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(111) M 2020 32698 R  
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(260) AM 2019 102167 A 
(220) 2019 03 14 
(732) შპს „ექსტრა მითი“ 

ხუნდაძის ქ.  40, 4600, ქუთაისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32699 R  
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(260) AM 2019 102168 A 
(220) 2019 03 14 
(732) შპს „ექსტრა მითი“ 

ხუნდაძის ქ.  40, 4600, ქუთაისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32700 R  
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(260) AM 2019 102256 A 
(220) 2019 03 20 
(732) შპს „ირნერო“ 

სანაპიროს ქ. 2ა, კრწანისის რაიონი,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32701 R  
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(260) AM 2019 102567 A 
(220) 2019 04 11 
(732) ენრიკო ბერიძე 

ტიციან ტაბიძის ქ. 10, ჩიხი  1, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32702 R  
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(260) AM 2019 102835 A 
(220) 2019 04 25 
(732) ბოსნალიჟეკი, დი.დი. 

 ჟუკიჩევა 53, სარაევო, 71000, ბოსნია და  
ჰერცეგოვინა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32703 R  
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(260) AM 2019 102836 A 

 
 
 
(220) 2019 04 25 
(732) ბოსნალიჟეკი, დი.დი. 

 ჟუკიჩევა 53, სარაევო, 71000, ბოსნია და  
ჰერცეგოვინა 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32704 R  
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(260) AM 2019 102837 A 
(220) 2019 04 25 
(732) ბოსნალიჟეკი, დი.დი. 

 ჟუკიჩევა 53, სარაევო, 71000, ბოსნია და  
ჰერცეგოვინა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32705 R  
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(260) AM 2019 102838 A 
(220) 2019 04 25 
(732) ბოსნალიჟეკი, დი.დი. 

 ჟუკიჩევა 53, სარაევო, 71000, ბოსნია და  
ჰერცეგოვინა 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32706 R  
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(260) AM 2019 102839 A 
(220) 2019 04 25 
(732) ბოსნალიჟეკი, დი.დი. 

 ჟუკიჩევა 53, სარაევო, 71000, ბოსნია და  
ჰერცეგოვინა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32707 R  
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(260) AM 2019 102841 A 
(220) 2019 04 25 
(732) შპს „ნავნე“ 

დიდუბის ქ. 21, 0154, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32708 R  
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(260) AM 2019 102932 A 
(220) 2019 05 02 
(732) ენრიკო ბერიძე 

ტიციან ტაბიძის ქ. 10, ჩიხი  1, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  

registrirebuli sasaqonlo niSnebi 
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(111) M 2020 32709 R  
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(260) AM 2019 103184 A 
(220) 2019 05 20 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, ბერლინი, 12489,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32710 R  
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(260) AM 2019 103185 A 
(220) 2019 05 20 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, ბერლინი, 12489,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32711 R  
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(260) AM 2019 103186 A 
(220) 2019 05 20 
(732) ბერლინ-ხემი აგ 

გლინიკერ ვეგ 125, ბერლინი, 12489,  
გერმანია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32712 R  
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(260) AM 2019 103473 A 
(220) 2019 06 05 
(732) მაიდია გრუპ კო., ლტდ. 

B26-28F, მაიდია ჰედკორტერ ბილდინგ,  
No.6 მაიდია ავენიუ, ბეიჯაო, შანდ,  
ფოშანი, გუანდუნ, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32713 R  
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(260) AM 2019 103580 A 
(220) 2019 06 12 
(732) შპს „ტექნოჰაუსი“ 

სოფ. დიღომი, ფარსადანის ქ. 5,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32714 R  
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(260) AM 2019 103785 A 
(220) 2019 06 27 

(732) ვივო მობილ კომუნიკეიშენ კო., ლტდ. 
283#, ბიბიკი როად, ვაშა, ჩენიან,  
დანგუან, გუანდუნ, ჩინეთის სახალხო  
რესპუბლიკა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32715 R  
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(260) AM 2019 103869 A 
(220) 2019 07 04 
(732) მილენიუმ & კოპთორნ ინტერნეშენალ  

ლიმიტე 
9 რაფლეს პლეის, N12-01 რეფაბლიკ  
პლაზა, სინგაპური, 048619, სინგაპური 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32716 R  
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(260) AM 2019 104069 A 
(220) 2019 07 12 
(732) შპს „მართვე“ 

სოფ გოგინაური, 6000, შუახევი, ბათუმი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32717 R  
(151) 2020 05 27 
(181) 2030 05 27 
(260) AM 2019 103216 A 
(220) 2019 05 23 
(732) ვიტრინორ ვოტრიფიკადოს დელ ნორტე,  

ს.ა.ლ.  
ბარიო დე რიოსეკო, S/N, გურიესო  
(კანტაბრია), 39788, ესპანეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32718 R  
(151) 2020 05 28 
(181) 2030 05 28 
(260) AM 2019 103867 A 
(220) 2019 07 03 
(732) გიორგი კიკაბიძე 

ილ. ჭავჭავაძის გამზ. 54ა, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32721 R  
(151) 2020 05 28 
(181) 2030 05 28 
(260) AM 2018 99307 A 
(220) 2018 09 07 
(732) ამადორ ლოპეს ასევედო 

c/ ალფონსო XII, N29, 13700 თომელოსო,  
სიუდად რეალი, ესპანეთი 

__________________________________________ 
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(111) M 2020 32722 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 100703 A 
(220) 2019 07 17 
(732) შპს „კრიალა“ 

ქიზიყის ქ. 12, (ნაკვეთი 2/21), სამგორის  
რაიონი, 0182, თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32723 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 100781 A 
(220) 2019 05 20 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,  
ჯორჯია 30313, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32724 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 100782 A 
(220) 2019 05 20 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,  
ჯორჯია 30313, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32725 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 100783 A 
(220) 2019 05 20 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი 

უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,  
ჯორჯია 30313, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32726 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 102516 A 
(220) 2019 04 03 
(732) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32727 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 102545 A 
(220) 2019 04 08 
(732) ანა  გოდაბრელიძე 

პოლიტკოვსკაიას ქ. 37, 0186, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 

(111) M 2020 32728 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 102547 A 
(220) 2019 04 10 
(732) ინტერკონტინენტალ გრეიტ ბრენდზ  

ლლკ 
100 დიფორისტ ავენიუ, ისტ ჰანოვერი,  
ნიუ-ჯერსი 07936, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32729 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 102815 A 
(220) 2019 04 22 
(732) შპს „ვაინ გარდს“ 

სოფ. დიღომი. აღმაშენებლის II ჩიხი 5,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32730 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 102933 A 
(220) 2019 05 03 
(732) შპს  „გეო ლატექსი“ 

დიმიტრი თავდადებულის ქ. №30-ის  
მიმდებარედ, დიდი დიღომი, 0131,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32731 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 103206 A 
(220) 2019 05 22 
(732) ალექსანდრე დავიდიანცი 

გლდანი მე-2 მკრ., კორ. 38, ბ. 50, 0167,  
თბილისი,  საქართველო; 
ოლგა მიხალიუკ 
ობოლონის პრს. 27ა, ბ 150, კიევი,  
უკრაინა 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32732 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 103308 A 
(220) 2019 05 27 
(732) შპს „ვაინმენ შპს“ 

გუდიაშვილის ქ. 11, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
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(111) M 2020 32733 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 103751 A 
(220) 2019 06 21 
(732) შპს „ვაინმენ შპს“ 

გუდიაშვილის ქ. 11, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32734 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 103763 A 
(220) 2019 06 24 
(732) შპს „ვაინმენ შპს“ 

გუდიაშვილის ქ. 11, 0105, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
 
(111) M 2020 32735 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 103768 A 
(220) 2019 06 24 
(732) დოუზ კაფე ფორ ლაიტ ფუდ მოჰამად ა.  

კაბაზარდ ენდ პარტნერს კო. დაბლ  
იუ.ელ.ელ. ქუვეითი, შარქ, მუბარაკ ალ  
კაბირ სტ., ბლოკ (6), ბილდინგ (39),  
ალსაკერ კომპლექს, შოფ № (1), გრაუნდ  
ფლორ, ქუვეითი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32736 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 103841 A 
(220) 2019 06 28 
(732) შპს  „ვაზიანი კომპანი“ 

მშვიდობის ქ. 42, 2200, თელავი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32737 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 103858 A 
(220) 2019 07 02 
(732) შპს „ვილლა ერალდო“ 

ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ. 1/12,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32738 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 103863 A 
(220) 2019 07 02 

(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი,  
ელავერის შტატის კორპორაცია 
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი,  
ნიუ-იორკი 10022, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32739 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 103873 A 
(220) 2019 07 04 
(732) შპს „დემასი“ 

მარჯვენა სანაპირო, 9 მარტის  სახელო- 
ბის  ბაღის მიმდებარე ტერიტორია,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32740 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 103960 A 
(220) 2019 07 09 
(732) შპს „ჰენდელ“ 

ხლებოზავოდსკის ჩიხი, 7, შენობა 9,  
მე-10 განყოფილება, ოთახი 25G,  
მოსკოვი, 115230, რუსეთის ფედერაცია 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32741 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 103973 A 
(220) 2019 07 10 
(732) ომნიკომ ინტერნეიშენალ ჰოლდინგს ინკ 

720 კალიფორნია სტრიტ, სან  
ფრანცისკო, კალიფორნია, 94108, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32742 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 103983 A 
(220) 2019 07 11 
(732) შპს „ბორან ლაითი“ 

ფონიჭალა, მარნეულის ქ. 44, 0165,  
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32743 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 104188 A 
(220) 2019 07 19 
(732) ენრიკო ბერიძე 

ტიციან ტაბიძის ქ. 10, ჩიხი  1, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________  
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(111) M 2020 32744 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 104215 A 
(220) 2019 07 25 
(732) შპს „ტესიო“ 

სოფ. პატარა ქანდა, 0160, მცხეთა,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32745 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 104305 A 
(220) 2019 07 26 
(732) შპს „კონცეპტ ფარმა“ 

ფალიაშვილის ქ. 61, 0162, თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32746 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 104312 A 
(220) 2019 07 30 
(732) შპს „ქართული ღვინისა და  

ალკოჰოლური სასმელების კომპანია“ 
სოფ. აჩინებული, 2200 თელავი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32747 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 104324 A 
(220) 2019 07 31 
(732) შპს „ფულფარმი“ 

გაზაფხულის ქ. 9, 0177, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32748 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 104412 A 
(220) 2019 08 05 
(732) შპს „ვესტ ინვესტ“  

გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქ. 13ა,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32749 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2019 104414 A 
(220) 2019 08 05 
 

(732) შპს „გრინვილი“ 
გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქ. 13გ,  
თბილისი, საქართველო 

__________________________________________ 
 
 
(111) M 2020 32750 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2020 107580 A 
(220) 2020 03 18 
(732) ეფლ ინკ. 

უან ეფლ პარკ უეი, კალიფორნია,  
კუპერტინო, 95014, აშშ 

(511)  
9 – სატარებელი მობილური ციფრული ელ-
ექტრონული მოწყობილობები და მათვის გან-
კუთვნილი პროგრამული უზრუნველყოფა. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32751 R  
(151) 2020 06 03 
(181) 2030 06 03 
(260) AM 2018 97703 A 
(220) 2018 05 15 
(732) შპს „ბეხო“ 

გლდანი, ლიბანის ქ. 2, 0189, თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
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(111) M 2020 32692 R  
(151) 2020 05 21 
(181) 2030 05 21 
(210) AM 108123 
(220) 2020 05 05 
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI-ის წარმომადგენლობა  
საქართველოში 
თავისუფლების მოედანი 4, 0105,  
თბილისი, საქართველო 

(740) თინათინ ცხვედიანი 
(540)  

Mexia 
მექსია 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერი-
ნარული პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნუ-
ლების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო 
ან ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი 
დიეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები 
ჩვილებისთვის; დიეტური დანამატები ადამია-
ნებისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტი-
რი, სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრებე-
ლი მასალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სადე-
ზინფექციო საშუალებები; მავნე მწერების გა-
სანადგურებელი პრეპარატები, ფუნგიციდები, 
ჰერბიციდები. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32693 R  
(151) 2020 05 21 
(181) 2030 05 21 
(210) AM 108122 
(220) 2020 05 05 
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI-ის წარმომადგენლობა  
საქართველოში 
თავისუფლების მოედანი 4, 0105,  
თბილისი, საქართველო 

(740) თინათინ ცხვედიანი 
(540)  

Parlin 
პარლინი 

 
 
 
 
 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
5 – მავნე მწერების გასანადგურებელი პრეპა-
რატები, ჰერბიციდები. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32694 R  
(151) 2020 05 22 
(181) 2030 05 22 
(210) AM 108132 
(220) 2020 05 07 
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI-ის წარმომადგენლობა  
საქართველოში 
თავისუფლების მოედანი 4, 0105,  
თბილისი, საქართველო 

(740) თინათინ ცხვედიანი 
(540)  

Alzancer 
ალზანსერი 

(591) შავ-თეთრი 
(511) 
5 – ფარმაცევტული, სამედიცინო და ვეტერი-
ნალური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნუ-
ლების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო 
ან ვეტერინარული გამოყენებისთვის ვარგისი 
დიეტური საკვები და ნივთიერებები, საკვები 
ჩვილებისთვის; დიეტური დანამატები ადამია-
ნებისა და ცხოველებისთვის; ლეიკოპლასტი-
რი, სახვევი მასალა; კბილების დასამაგრე-
ბელი მასალა, სტომატოლოგიური ცვილი; სა-
დეზინფექციო საშუალებები; მავნე მწერების 
გასანადგურებელი პრეპარატები, ფუნგიციდე-
ბი, ჰერბიციდები. 
 

35 – რეკლამა; ბიზნესის მართვა; ბიზნესის ად-
მინისტრირება; საოფისე მომსახურება. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32695 R  
(151) 2020 05 22 
(181) 2030 05 22 
(210) AM 108308 
(220) 2020 05 19 
(732) თათია პაჭკორია 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli 
sasaqonlo niSnebi 

 
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis 

saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi. 
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sasaqonlo niSnebi 

აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ, კორპ. 2,  
ბ. 43, 0131, თბილისი,  საქართველო 

(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 27.05.01; 27.05.22 
(511)  
3 – არასამკურნალო კოსმეტიკური პრეპარა-
ტები და სატუალეტო პრეპარატები; არასამკუ-
რნალო კბილის პასტები და კბილის ფხვნი-
ლები; პარფიუმერია, ეთერზეთები; მათეთრე-
ბელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი საშუა-
ლებები; საწმენდი, საპრიალებელი, სახეხი და 
აბრაზიული პრეპარატები. 
 

5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; სამედიცი-
ნო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; 
სამედიცინო დანიშნულების დიეტური საკვები 
და ნივთიერებები, ბავშვთა საკვები; დიეტური 
დანამატები ადამიანებისათვის; კბილის და-
საბჟენი და კბილის ტვიფრის დასამზადებელი 
მასალა. 
 

44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარუ-
ლი მომსახურება; ჰიგიენური და კოსმეტიკური 
მომსახურება ადამიანებისა და ცხოველების-
თვის; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მე-
ბაღეობისა და მეტყევეობის სფეროში. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32696 R  
(151) 2020 05 25 
(181) 2030 05 25 
(210) AM 108128 
(220) 2020 05 06 
(732) შპს „ვესტ ინვესტ“ 

გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქ. 13ა,  
თბილისი, საქართველო 

(540) 

 
(591) რუხი, თეთრი, შავი, ოქროსფერი 
(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.01.20; 29.01.13 

(511)  
29 – ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირე-
ვი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, 
გაყინული, გამხმარი და მომზადებული ხილი 
და ბოსტნეული (ხილისა და ბოსტნეულის კე-
რძები); ჟელეები, ხილფაფები, კომპოტები; 
კვერცხი; რძე, ყველი, კარაქი, იუგურტი და 
რძის სხვა პროდუქტები; საკვები ზეთები და 
ცხიმები. 
 

30 – ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები; 
ბრინჯი, მაკარონი და ატრია; ტაპიოკა და სა-
გო; ფქვილი და მარცვლეულის პროდუქტი; 
პურ-ფუნთუშეული, მაკარონი და საკონდიტ-
რო ნაწარმი; შოკოლადი; ნაყინი, შარბათი, და 
სხვა საკვები ყინული; შაქარი, თაფლი, ბადა-
გი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, 
სანელებლები, საკაზმები, დაკონსერვებული 
მწვანილი; ძმარი, საწებლები და სხვა საკაზ-
მი; ყინული (გაყინული წყალი). 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32697 R  
(151) 2020 05 25 
(181) 2030 05 25 
(210) AM 108220 
(220) 2020 05 13 
(732) რატი ბაბილოძე 

დიდი დიღომი, ნინო აბაშიძე  
ორბელიანის ქ. 59, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

keweili supreme 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
32 – ლუდი; არაალკოჰოლური სასმელები; მი-
ნერალური და გაზიანი წყლები; ხილის სასმე-
ლები და წვენები; სიროფები და სხვა არაალ-
კოჰოლური შედგენილობები სასმელების და-
სამზადებლად. 
 

33 – ალკოჰოლური სასმელები, ლუდის გარ-
და; ალკოჰოლური შედგენილობები სასმელე-
ბის დასამზადებლად. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32719 R  
(151) 2020 05 28 
(181) 2030 05 28 
(210) AM 108224 
(220) 2020 05 14 
(732) შპს „ჯოლიო“ 

ი. ჭავჭავაძის  გამზ. 83, ბ. 49, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

იალონი 
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sasaqonlo niSnebi 

(591) შავ-თეთრი 
(511)  
29 – მზესუმზირის ზეთი. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32720 R  
(151) 2020 05 28 
(181) 2030 05 28 
(210) AM 108227 
(220) 2020 05 14 
(732) შპს „მერკური“ 

ცინცაძის  ქ. 43, ბ. 4ა, თბილისი,  
საქართველო 

(540)  

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 26.13.25; 27.05.01 
(511)  
39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა 
და დასაწყობება; მოგზაურობის ორგანიზება. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32752 R  
(151) 2020 06 07 
(181) 2030 06 07 
(210) AM 108391 
(220) 2020 05 25 
(732) მარიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ 

10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,  
მერილენდი 20817, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

 
(591) შავ-თეთრი 
(531) 04.01.03; 04.02.05; 04.03.03; 04.03.20 
(511)  
36 – მომსახურება დაკავშირებული უძრავ ქო-
ნებასთან, კერძოდ, მომსახურება დაკავშირე-
ბული აპარტამენტების, ბინების, დროებითი 
საცხოვრებლების, თაიმშერული საკუთრების, 
ვილების, აგარაკების, ქალაქგარეთა სახლე-
ბის  და ყველა ტიპის უძრავი ქონების და მათ-
თან დაკავშირებული მოწყობილობების და ნა-
გებობების შეძენა, გაყიდვა, ლიზინგი, ფრენ-
შაიზინგი, მართვა, გაქირავება და საბროკერო 
შუამავლობა; უძრავი ქონების საბროკერო მო-
მსახურება; უძრავი ქონების მართვის მომსა-
ხურება; განვადება-იჯარის დაფინანსება; უძ-

რავი ქონების ლიზინგი; საკრედიტო ბარათე-
ბით მომსახურება; საქველმოქმედო სახსრე-
ბის შეგროვება და შემოწირულობა. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32753 R  
(151) 2020 06 07 
(181) 2030 06 07 
(210) AM 108510 
(220) 2020 06 03 
(732) სს „თიბისი ბანკი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 7, 0102, თბილისი,   
საქართველო 

(740) არჩილ გაბათაშვილი 
(540) 

 
(591) შავი, ლაჟვარდისფერი 
(531) 26.03.03; 27.05.01; 28.19; 29.01.12 
(511)  
36 – დაზღვევა; საბანკო საქმიანობა, ფინან-
სებთან დაკავშირებული საქმიანობა; ფულად-
საკრედიტო ოპერაციები; უძრავ ქონებასთან 
დაკავშირებული ოპერაციები. 
__________________________________________ 
 
(111) M 2020 32754 R  
(151) 2020 06 08 
(181) 2030 06 08 
(210) AM 108390 
(220) 2020 05 25 
(732) მარიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ 

10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,  
მერილენდი 20817, აშშ 

(740) თამაზ შილაკაძე 
(540) 

JW MARRIOTT 
(591) შავ-თეთრი 
(511)  
36 – მომსახურება დაკავშირებული უძრავ ქო-
ნებასთან, კერძოდ, მომსახურება დაკავშირე-
ბული აპარტამენტების, ბინების, დროებითი 
საცხოვრებლების, თაიმშერული საკუთრების, 
ვილების, აგარაკების, ქალაქგარეთა სახლე-
ბის  და ყველა ტიპის უძრავი ქონების და მათ-
თან დაკავშირებული მოწყობილობების და ნა-
გებობების შეძენა, გაყიდვა, ლიზინგი, ფრენ-
შაიზინგი, მართვა, გაქირავება და საბროკერო 
შუამავლობა; უძრავი ქონების საბროკერო მო-
მსახურება; უძრავი ქონების მართვის მომსა-
ხურება; განვადება-იჯარის დაფინანსება; უძ-
რავი ქონების ლიზინგი; საკრედიტო ბარათე-
ბით მომსახურება; საქველმოქმედო სახსრე-
ბის შეგროვება და შემოწირულობა. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 100582 A 
(800) 1386097 
(151) 2017 11 23 
(891) 2018 11 02 
(731) ARISTO PHARMA GMBH 

Wallenroder Str. 8-10, 13435 Berlin, Germany 
(540)  
 

 
 

(591) Dark blue, white, purple, light blue, medium  
green, dark green and grey. 

(531) 26.04.09; 26.04.18; 27.03.02; 29.01.15 
(511)  
44 – Medical services, in particular consultancy in 
the pharmaceutical medical field; hygienic care for 
human beings or animals. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101138 A* 
(800) 1443350 
(151) 2018 06 19 
(891) 2018 06 19 
(731) AMADEUS ALS GMBH 

Julius Tandler Platz 11/20, A-1090 Vienna,  
Austria 

(540) 

 
 

(591) Black, white  
(531) 05.05.04; 05.05.21; 05.07.01; 26.04.05;  

26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.24 
(511)  
29 – Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and 
milk products; oils and fats for food; peanuts, pre-
pared; peanut butter; candied fruit snacks consisting  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
of vegetables, fruits and berries; compotes; jams; po-
tato-based dumplings; chocolate covered curd che-
ese bars; flavored nuts; nuts, prepared; nut fillings, 
paste, toppings; nut and fruit, nut and poppy seeds, 
fruit and poppy seeds mixes, paste, toppings; cran-
berry compote; fruit-based snack food; candied pea-
nuts; candied nuts; whipped cream; condensed milk; 
whipping cream; yogurt; fruit-flavoured yogurts; 
beverages made from yogurt; fermented milk; lactic 
acid drinks; coconut, desiccated; milk shakes; fruit 
milk shakes; arrangements of processed fruit; gher-
kins; corn dogs; vegetable-based cream; croquettes; 
marmalade; butter; clarified butter; cocoa butter; bu-
ttercream; almonds, ground; milk cream; nut-based 
spreads; desserts made primarily from milk pro-
ducts; seeds, prepared; pumpkin seeds, prepared; ve-
getable-based snack foods; fruit-based snack food; 
vegetable chips; vegetables, dried; pollen prepared 
as foodstuff; pressed fruit paste; raisins; crystallized 
raisins; cheese; cheese bars with raisins; sweet che-
ese bars; cottage cheese fritters; cheese puddings; 
nut-based spreads; freeze-dried vegetables; fat-con-
taining mixtures for bread slices; dried berries; tahini 
(sesame seed paste); dates; crystallized fruits; fruit 
preserved in alcohol; fruit peel; fruit pulp; pressed 
fruit paste; fruit jellies; fruits, tinned; fruit chips; ha-
zelnuts, prepared; candied fruits; potato chips. 
 

30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; ta-
pioca and sago; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastries and confectionery; edible 
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice cream; peanut confectionery; chocolate-coated 
peanuts; aromatic preparations for food; cereal bars; 
processed cereal bars with various fillings; rice bars 
with various fillings; sponge cakes; vareniki (stuffed 
dumplings); waffles; waffle cakes; flour-based du-
mplings; cookies; chocolate-coated nuts; peanut bri-
ttle; chocolate desserts; mirror icing (mirror glaze); 
jelly beans; dulce de leche; fruit jellies (confectione-
ry); fruit jelly candy; cereal-based snack food; rice-
based snack food; frozen yogurt (confectionery ic-
es); frozen mixes for making bakery products; wheat 
germ for human consumption; cereal-based snacks; 
zephyr (confectionery); cupcakes; caramels (candy); 
muffins; sugar confectionery; confectionery for de-
corating Christmas trees; crackers; croissants; crou-
tons; corn, roasted; Turkish delight; macaroons (pas-
try); marzipan; marzipan paste; honey; honey with 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec 
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb 

 
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamo-

qveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa 
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17). 
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nuts and raisins; honey with nuts and dehydrated 
fruits; almond cookies; almond confectionery; nou-
gat; chocolate coated seeds; processed seeds for use 
as a seasoning; onigiri (rice balls); pastila (confectio-
nery); pastilles (confectionery); petits fours (cakes); 
chips (cereal products); fondants (confectionery); 
doughnuts; popcorn; pralines; candy decorations for 
cakes; gingerbread; puddings; rice crackers; rice pu-
dding; rice cakes; chocolate-coated raisins; bread 
rolls; sweetmeats (candy); sherbets (ices); chocolate-
based spreads; freeze-dried dishes with the main 
ingredient being rice; dessert souffles; chocolate so-
uffles; rusks; petit-beurre biscuits; tarts; cakes; fruit 
and berry jellies (confectionery); halvah; vanilla 
halvah; glazed halvah; milk halvah; sesame halvah; 
sunflower halvah; chocolate halvah; pistachio hal-
vah; halvah with nuts, raisins, peanuts, cocoa, dried 
apricots, pistachios, sesame; cotton candy; baked go-
ods; grain-based chips; rice chips; chocolate; choco-
late spreads containing nuts. 
 

35 – Advertising; business management; business 
administration; office functions; administrative as-
sistance in responding to calls for tenders; adminis-
trative processing of purchase orders; administration 
of consumer loyalty programs; cost price analysis; 
auctioneering; web indexing for commercial or ad-
vertising purposes; negotiation of business contracts 
for others; market studies; demonstration of goods; 
business inquiries; providing consumer product in-
formation in the form of customer assistance in se-
lection and purchase of various goods and bevera-
ges, including confectionery, halvah, candied fruit 
snacks, peanut brittle, jelly beans, desserts, sweet-
meats, candy, nuts, peanuts and seeds which are co-
coa-coated, chocolate-coated or crystallized; provi-
ding business information via a web site; business 
management of reimbursement programs for others; 
commercial information and advice for consumers in 
the choice of products and services; business mana-
gement consultancy; consultancy regarding adverti-
sing communication strategies; marketing research; 
provision of commercial and business contact infor-
mation; provision of an on-line marketplace for bu-
yers and sellers of goods and services; writing of pu-
blicity texts; updating of advertising material; ar-
ranging and conducting of exhibitions and trade fairs 
for commercial or advertising purposes; arranging 
and conducting of various events, promotion actions, 
surveys and presentations for commercial or adverti-
sing purposes; shop window dressing; import-export 
services relating to various goods and beverages, in-
cluding confectionery, halvah, candied fruit snacks, 
peanut brittle, jelly beans, desserts, sweetmeats, can-
dy, nuts, peanuts and seeds which are cocoa-coated, 
chocolate-coated or crystallized; commercial inter-
mediation services; layout services for advertising 
purposes; price comparison services; procurement 
services for others (purchasing goods and services 

for other businesses); gift registry services; import-
export agency services; sponsorship search; search 
engine optimization for sales promotion; presenta-
tion of goods on communication media, for retail 
purposes; rental of vending machines; rental of sales 
stands; professional consultancy and business advice 
relating to operational management of commercial 
businesses and on-line shops; publication of publici-
ty texts; on-line advertising on a computer network; 
the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods and beverages, including confectio-
nery, halvah, candied fruit snacks, peanut brittle, 
jelly beans, desserts, sweetmeats, candy, nuts, pea-
nuts and seeds which are cocoa-coated, chocolate-
coated or crystallized (excluding the transport the-
reof) enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods at wholesale and retail outlets, 
brand stores, Internet stores or through electronic 
means; online advertising on computer networks in 
relation to range of goods and the list of provided 
services which allow all concerned parties to view, 
order and purchase those goods and to order services 
conveniently from web pages and web sites on the 
Internet, as well as to receive necessary information 
about those goods or provided services; distribution 
of samples; design of advertising materials; sales 
promotion for others; promotion of goods and ser-
vices through sponsorship of sports events; negotia-
tion and conclusion of commercial transactions for 
third parties; professional business consultancy. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 101468 A* 
(800) 1447605 
(151) 2018 10 10 
(891) 2018 10 10 
(731) Roland DG Corporation 

1-6-4, Shinmiyakoda, Kita-ku, Hamamatsu- 
shi, Shizuoka-ken 431-2103, Japan 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 26.04.09; 26.04.24; 26.11.08 
(511) 
9 – Ink jet printers; cutting plotters; computer prin-
ters equipped with cutting plotters; computer prin-
ters; computer software; computer software for con-
trolling ink jet printers; computer software for cont-
rolling cutting plotters; computer software for cont-
rolling computer printers equipped with cutting plo-
tters; computer software for controlling computer 
printers; computer software for controlling cutting, 
engraving, grinding and punching machines; compu-
ter software for controlling laser processing machi-
nes; computer software for controlling 3D printers; 
computer software for controlling cutting, polishing 
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and grinding machines for dental and dental techni-
cal purposes; computer software for controlling 3D 
printers for dental and dental technical purposes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104046 A 
(800) 1477173 
(151) 2019 05 16 
(891) 2019 05 16 
(731) Société à responsabilité limitée "MAGNAT" 

Volgogradsky prosp., 42, corp. 23, ét. 3,  
cab. 61, RU-109316 Moscou, Russian  
Federation 

(540)  

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.19 
(511)  
32 – Mineral and aerated waters and other non-al-
coholic beverages; syrups and other preparations for 
making beverages; non-alcoholic aperitifs; flavored 
mineral waters; carbonated water; distilled drinking 
water; spring water; glacier water; mineral-enriched 
waters [drinking products]; aerated mineral water; 
sparking mineral waters; still water; drinking water; 
bottled water; seltzer water; soda water; sparkling 
waters; waters [beverages]; table waters; non-alco-
holic cocktails; concentrates, syrups and powders for 
preparing non-alcoholic beverages; fruit juice con-
centrates; non-alcoholic beverages; non-alcoholic 
carbonated beverages; isotonic beverages; beverages 
based on fruit and fruit juices; non-alcoholic low-
calorie beverages; protein-enriched sports beverages; 
guarana beverages; non-alcoholic coffee-flavored 
beverages; non-alcoholic tea-flavored beverages; 
non-alcoholic malt beverages; sports beverages; po-
wders for effervescing beverages; powders for pre-
paring non-alcoholic beverages; essences for making 
beverages; essences for preparing non-alcoholic be-
verages, except essential oils; mixed fruit or vege-
table beverages [smoothies] [non-alcoholic bevera-
ges]; malt wort; non-alcoholic honey-based bevera-
ges; soy-based beverages, other than milk substitu-
tes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104153 A 
(800) 1477834 
(151) 2019 05 13 
(891) 2019 05 13 
(731) F&I Energy AG 

Baarerstrasse 52, CH-6300 Zug,  
Switzerland 

 
 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.22 
(511)  
30 – Coffee, tea, cacao and artificial coffee; rice, 
pasta and noodles; tapioca and sago; flour and pre-
parations made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; chocolate; ice cream, sorbets and ot-
her edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, seasonings, spices, preserved herbs; vi-
negar, sauces and other condiments; ice for refres-
hment; all the aforementioned goods of Swiss origin. 
 

33 – Alcoholic beverages, except beers; alcoholic 
preparations for making beverages; all the aforemen-
tioned goods of Swiss origin. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104279 A 
(800) 1479310 
(151) 2019 03 12 
(891) 2019 03 12 
(731) JOY SRL 

Piazza della Repubblica n. 7, I-61045 Pergola 
(PU), Italy 

(540)  

PANTHEON ROMA 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Perfume; liquid perfumes; solid perfumes; perfu-
mes for cardboard; air fragrancing preparations; aro-
matics for perfumes; extracts of perfumes; perfumes 
for ceramics; fumigation preparations [perfumes]; 
perfumes for industrial purposes; natural oils for 
perfumes; oils for perfumes and scents; room perfu-
mes in spray form; cedarwood perfumery; bases for 
flower perfumes; essential oils as perfume for laun-
dry purposes; essential oils of citron; essential oils 
and aromatic extracts; cosmetics; cosmetic moisturi-
sers; cosmetic rouges; cosmetic soaps; oils for cos-
metic purposes; cosmetics and cosmetic preparati-
ons; mousses [cosmetics]; powder compacts [cosme-
tics]; sun bronzers; cleansing milk for toilet purpo-
ses; mineral oils [cosmetic]; sun protecting creams 
[cosmetics]; self-tanning preparations [cosmetics]; 
sun-tanning gels; non-medicated cosmetics; solid 
powder for compacts [cosmetics]; beauty care cos-
metics; cosmetics for animals; suntanning oil [cos-
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metics]; cosmetics for the use on the hair; nail var-
nish remover [cosmetics]; night creams [cosmetics]; 
cosmetics for use on the skin; cosmetics for personal 
use; cosmetic kits; facial moisturisers [cosmetic]; fa-
cial cleansers [cosmetic]; cosmetics in the form of 
oils; body cream; facial scrubs [cosmetic]; skin 
masks [cosmetics]; cosmetic hair dressing preparati-
ons; facial toners [cosmetic]; cosmetic hair regrowth 
inhibiting preparations; facial preparations; cosmetic 
eye gels; sun blocking oils [cosmetics]; cosmetic 
preparations for skin care; sun protectors for lips; 
liners [cosmetics] for the eyes; cosmetics for use in 
the treatment of wrinkled skin; sun blocking lips-
ticks [cosmetics]; slimming aids [cosmetic], other 
than for medical use; glitter in spray form for use as 
a cosmetics; hair care lotions; styling lotions; hair 
protection lotions; cosmetic hair lotions; colouring 
lotions for the hair; wave-set lotions; shampoos; 
shampoo-conditioners; dry shampoos; dandruff sha-
mpoo; carpet shampoo; hair-washing powder; baby 
shampoo; non-medicated shampoos; shampoos for 
personal use; body shampoos; non-medicated hair 
shampoos; baby shampoo mousse; dandruff sham-
poos, not for medical purposes; hair rinses [sham-
poo-conditioners]; conditioning balsam; aftershave 
balms; conditioning creams; shaving balm; lip balms 
[non-medicated]. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104464 A 
(800) 1480831 
(151) 2019 05 17 
(891) 2019 05 17 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511) 
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104466 A 
(800) 1480850 
(151) 2019 05 17 
(891) 2019 05 17 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540)  
 

 
 

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

(260) AM 2020 104468 A 
(800) 1480873 
(151) 2019 05 17 
(891) 2019 05 17 
(731) RICHTER GEDEON NYRT. 

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest, Hungary 
(540)  

CATARON 
(591) Black, white  
(526)   
(511) 05 – Pharmaceutical preparations. 
 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104509 A 
(800) 1481777 
(151) 2019 04 26 
(891) 2019 04 26 
(731) ADP GAUSELMANN GMBH 

Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,  
Germany 

(540) 

Book of Inca 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Computer software; coin-operated mechanisms; 
computer and video game software; games software, 
in particular for use on any computer platform, inc-
luding electronic entertainment and games consoles; 
computer game programs; video games (software); 
computer games provided through a global computer 
network or supplied by means of multi-media elec-
tronic broadcast or through telecommunications or 
electronic transmission or via the internet; computer 
games, leisure and recreational software, video ga-
mes and computer software, all being provided in 
the form of storage media; programs for operating 
electric and electronic apparatus for games, amuse-
ment and/or entertainment purposes; computer soft-
ware for computer games on the internet; online ga-
mes (software), in particular for online betting ga-
mes, online prize games, online gambling games, 
online games of skill and online casino games; com-
puter software in the form of an app for mobile 
devices and computers; calculating apparatus in co-
in-operated machines and parts for the aforesaid 
goods; electric, electronic, optical or automatic appa-
ratus, for identifying data carriers, identity cards and 
credit cards, bank notes and coins; software, in parti-
cular 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; co-
mputer software for managing of games (game co-
llection); computer programs for video games; com-
puter video game software. 
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28 – Games; toys; gaming apparatus (including coin-
operated apparatus); coin-operated arcade games 
(machines); games for amusement arcades (included 
in this class); coin-operated video gaming apparatus; 
video games apparatus adapted for use with external 
screens or monitors only; casino fittings, namely 
roulette tables, roulette wheels; coin-operated auto-
matic gaming machines and gaming machines, in 
particular for gaming arcades, with or without a pri-
ze payout; electronic or electrotechnical gaming ap-
paratus, automatic gaming machines, gaming machi-
nes, slot machines operated by coins, tokens, bank-
notes, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commer-
cial use in casinos and amusement arcades, with or 
without a prize payout; automatic gaming machines 
and gaming machines, in particular for commercial 
use in casinos and gaming arcades, with or without a 
prize payout; coin-operated gaming machines and/or 
electronic money-based gaming apparatus (machi-
nes), with or without prizes; housings adapted for 
gaming machines, gaming apparatus and automatic 
gaming machines, operated by means of coins, to-
kens, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commer-
cial use in casinos and gaming arcades, with or wit-
hout a prize payout; electronic games; electronic ga-
me entertainment apparatus and parts thereof; video 
output game machines, drawing apparatus for prize 
games and lotteries, draws or raffles; housings of 
metal, plastic and/or wood adapted for coin-operated 
and automatic amusement machines; apparatus for 
games (including video games), other than adapted 
for use with external screens or monitors only; elec-
tro-pneumatic and electric slot machines with pu-
lling handles (games machines); gaming tables, in 
particular for table football, billiards, sliding games; 
flying discs (toys) and darts; gaming machines, na-
mely electric, electronic or electromechanical appa-
ratus for bingo games, lotteries or video lottery ga-
mes and for betting offices, connected or unconnec-
ted to a computer network; LCD games consoles; 
automatic gaming machines; all the aforesaid auto-
matic machines operating in networks; apparatus and 
devices for accepting and storing money, being fi-
ttings for the aforesaid automatic machines, included 
in this class; automatic lottery machines. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104510 A 
(800) 1481786 
(151) 2019 03 15 
(891) 2019 03 15 
(731) Limited liability company "PIQ-PHARMA" 

Oruzheyniy pereulok, d. 25, str. 1,  
RU-125047 Moscow, Russian  
Federation 

 
 

(540) 

 
(591) Dark aquamarine, aquamarine and pale  

aquamarine 
(531) 28.05; 29.01.12 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations; veterinary prepara-
tions; hygiene preparations for medical purposes; 
vitamin preparations; dietetic substances adapted for 
medical use; medicines for human purposes; food 
for babies; dietetic foods adapted for medical purpo-
ses; dietary supplements. 
 

10 – Analyzers for bacterial identification for medi-
cal purposes; blood testing apparatus; testing appa-
ratus for medical purposes; nasal aspirators; vapo-
rizers for medical purposes; containers especially 
made for medical waste; clips, surgical; acupuncture 
needles; suture needles; needles for medical purpo-
ses; orthopedic articles; inhalers; hydrogen inhalers; 
injectors for medical purposes; electric acupuncture 
instruments; droppers for medical purposes; dropper 
bottles for medical purposes; catheters; respiratory 
masks for artificial respiration; anaesthetic masks; 
suture materials; thread, surgical; boots for medical 
purposes; orthopedic footwear; clothing especially 
for operating rooms; compression garments; blan-
kets, electric, for medical purposes; condoms; aero-
sol dispensers for medical purposes; medical appa-
ratus and instruments; brushes for cleaning body 
cavities; appliances for washing body cavities; re-
ceptacles for applying medicines; vaginal syringes; 
implantable subcutaneous drug delivery devices; 
contraceptives, non-chemical; orthopedic soles; arch 
supports for footwear; ear plugs [ear protection devi-
ces]; thermal packs for first aid purposes; stockings 
for varices; splints, surgical; syringes for injections; 
syringes for medical purposes; hypodermic syringes; 
uterine syringes; urethral syringes. 
 

35 – Import-export agency services; rental of adver-
tising space; demonstration of goods; market studies; 
business information; commercial information and 
advice for consumers in the choice of products and 
services; business research; professional business 
consultancy; targeted marketing; updating and main-
tenance of data in computer databases; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purpo-
ses; design of advertising materials; commercial in-
termediation services; providing business informa-
tion via a web site; provision of commercial and bu-
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siness contact information; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and ser-
vices; web indexing for commercial or advertising 
purposes; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; sales promotion for ot-
hers; publication of publicity texts; distribution of 
samples; dissemination of advertising matter; adver-
tising; online advertising on a computer network; co-
mpilation of information into computer databases; 
systemization of information into computer data-
bases; negotiation of business contracts for others; 
negotiation and conclusion of commercial transac-
tions for third parties; compiling indexes of informa-
tion for commercial or advertising purposes; who-
lesale services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies; retail 
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies; business mana-
gement for freelance service providers; commercial 
administration of the licensing of the goods and ser-
vices of others; administration of consumer loyalty 
programs; administrative processing of purchase or-
ders; procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; all mentio-
ned above services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies. 
 

39 – Delivery of goods; delivery of goods by mail 
order; storage information; packaging of goods; wra-
pping of goods; courier services [messages or merc-
handise]; physical storage of electronically stored 
data or documents; storage of goods; storage; freight 
forwarding; all mentioned above services for phar-
maceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies. 
 

40 – Material treatment information; waste treatment 
[transformation]; treatment of materials for third 
parties; grinding; refining services; all mentioned 
above services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies. 
 

42 – Water analysis; chemical analysis; clinical 
trials; bacteriological research; biological research; 
cosmetic research; chemical research; research and 
development of new products for others; scientific 
research; quality control; technical writing; chemis-
try services; scientific laboratory services; electronic 
data storage; all mentioned above services for phar-
maceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104582 A 
(800) 1482440 
(151) 2019 07 09 
(891) 2019 07 09 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

ADMINISTRATION BUILDING, HUAWEI  
TECHNOLOGIES CO., LTD., BANTIAN,  

LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN  
CITY, GUANGDONG PROVINCE, China 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
9 – Smartglasses; smartwatches; computer hardware; 
computer memory devices; integrated circuit cards 
[smart cards]; sleeves for laptops; tablet computers; 
covers for tablet computers; stands adapted for tablet 
computers; flat panel displays; flexible flat panel 
displays for computers; laptop computers; notebook 
computers; bags adapted for laptops; sound transmi-
tting apparatus; camcorders; monitoring apparatus, 
other than for medical purposes; video monitors; 
audio interfaces; electric and electronic effects units 
for musical instruments; equalizers [audio appara-
tus]; security surveillance robots; wearable video 
display monitors; television apparatus; loudspeakers; 
portable media players; car televisions; ultra high 
definition televisions; liquid crystal display televisi-
ons; selfie sticks [hand-held monopods]; cameras 
[photography]; thermal imaging cameras; air analy-
sis apparatus; laboratory robots; teaching robots; op-
tical lenses; materials for electricity mains [wires, 
cables]; USB cables; USB cables for mobile phones; 
selfie lenses; connected bracelets [measuring instru-
ments]; gas testing instruments; digital weather sta-
tions; biochips; infrared detectors; electronic key 
fobs being remote control apparatus; video screens; 
computer keyboards; mouse [computer peripheral]; 
computer programmes, recorded; computer software 
applications, downloadable; security tokens [encryp-
tion devices]; personal digital assistants [PDAs]; 
computer software platforms, recorded or downloa-
dable; black boxes [data recorders]; interactive touch 
screen terminals; humanoid robots with artificial 
intelligence; electronic sheet music, downloadable; 
smart rings; thin client computers; hand-held elec-
tronic dictionaries; computer screen saver software, 
recorded or downloadable; computer software, re-
corded; downloadable graphics for mobile phones; 
wearable computers; downloadable applications for 
use with mobile devices; downloadable emoticons 
for mobile phones; computer operating programs, re-
corded; large-screen liquid crystal displays; electro-
nic diaries; integrated circuit cards [smart cards]; 
electronic chip cards; touch screens; electric plugs; 
electrical outlets; transducers; digital door locks; 
central alarms; batteries, electric; chargers for elec-
tric batteries; rechargeable batteries; electronic pens; 
video printers; computer styluses; downloadable co-
mputer software programs; pedometers; fingerprint 
identifiers; liquid crystal displays; human face re-
cognition devices; scales; weighing scales; scales 
with body mass analyzers; portable digital electronic 
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scales; smartphones; wearable activity trackers; ca-
ses for smartphones; covers for smartphones; pro-
tective films adapted for smartphones; transponders; 
network communication equipment; modems; swit-
chboards; transmitters of electronic signals; transmi-
tting sets [telecommunication]; programme-contro-
lled telephone exchange equipment; radios; teleco-
mmunication apparatus in the form of jewelry; selfie 
sticks for use with smartphones; holders for cell pho-
nes; intercoms; wrist-mounted smartphones; digital 
photo frames; microphones; cabinets for loudspea-
kers; headphones; headsets; virtual reality headsets; 
video recorders for cars; set-top boxes. 
 

42 – Research and development of new products for 
others; scientific research; conducting technical pro-
ject studies; telecommunications technology consul-
tancy; computer programming; computer software 
design; updating of computer software; consultancy 
in the design and development of computer hard-
ware; maintenance of computer software; recovery 
of computer data; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; computer system 
design; creating and maintaining web sites for 
others; data conversion of computer program data or 
information [not physical conversion]; computer sof-
tware consultancy; rental of web servers; providing 
search engines for the internet; web site design con-
sultancy; information technology [IT] consultancy; 
electronic data storage; providing information on 
computer technology and programming via a web 
site; cloud computing; computer technology consul-
tancy; computer security consultancy; developing of 
driver and operating system software; technical re-
search. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104588 A 
(800) 1482580 
(151) 2019 07 09 
(891) 2019 07 09 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

ADMINISTRATION BUILDING, HUAWEI  
TECHNOLOGIES CO., LTD.,  
Bantian, Longgang District, Shenzhen  
City, Guangdong Province, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511)  
9 – Smartglasses; smartwatches; computer hardware; 
computer memory devices; integrated circuit cards 
[smart cards]; sleeves for laptops; tablet computers; 
covers for tablet computers; stands adapted for tablet 
computers; flat panel displays; flexible flat panel 
displays for computers; laptop computers; notebook 
computers; bags adapted for laptops; sound transmi-

tting apparatus; camcorders; monitoring apparatus, 
other than for medical purposes; video monitors; 
audio interfaces; electric and electronic effects units 
for musical instruments; equalizers [audio appara-
tus]; security surveillance robots; wearable video 
display monitors; television apparatus; loudspeakers; 
portable media players; car televisions; ultra high 
definition televisions; liquid crystal display televisi-
ons; selfie sticks [hand-held monopods]; cameras 
[photography]; thermal imaging cameras; air analy-
sis apparatus; laboratory robots; teaching robots; 
optical lenses; materials for electricity mains [wires, 
cables]; USB cables; USB cables for mobile phones; 
selfie lenses; connected bracelets [measuring instru-
ments]; gas testing instruments; digital weather sta-
tions; biochips; infrared detectors; electronic key 
fobs being remote control apparatus; video screens; 
computer keyboards; mouse [computer peripheral]; 
computer programmes, recorded; computer software 
applications, downloadable; security tokens [encryp-
tion devices]; personal digital assistants [PDAs]; co-
mputer software platforms, recorded or downloadab-
le; black boxes [data recorders]; interactive touch 
screen terminals; humanoid robots with artificial in-
telligence; electronic sheet music, downloadable; 
smart rings; thin client computers; hand-held elec-
tronic dictionaries; computer screen saver software, 
recorded or downloadable; computer software, re-
corded; downloadable graphics for mobile phones; 
wearable computers; downloadable applications for 
use with mobile devices; downloadable emoticons 
for mobile phones; computer operating programs, re-
corded; large-screen liquid crystal displays; elec-
tronic diaries; integrated circuit cards [smart cards]; 
electronic chip cards; touch screens; electric plugs; 
electrical outlets; transducers; digital door locks; 
central alarms; batteries, electric; chargers for elec-
tric batteries; rechargeable batteries; electronic pens; 
video printers; computer styluses; downloadable 
computer software programs; pedometers; fingerp-
rint identifiers; liquid crystal displays; human face 
recognition devices; scales; weighing scales; scales 
with body mass analyzers; portable digital electronic 
scales; smartphones; wearable activity trackers; ca-
ses for smartphones; covers for smartphones; pro-
tective films adapted for smartphones; transponders; 
network communication equipment; modems; swit-
chboards; transmitters of electronic signals; trans-
mitting sets [telecommunication]; programme-cont-
rolled telephone exchange equipment; radios; teleco-
mmunication apparatus in the form of jewelry; selfie 
sticks for use with smartphones; holders for cell pho-
nes; intercoms; wrist-mounted smartphones; digital 
photo frames; microphones; cabinets for loudspea-
kers; headphones; headsets; virtual reality headsets; 
video recorders for cars; set-top boxes. 
 

42 – Research and development of new products for 
others; scientific research; conducting technical pro-
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ject studies; telecommunications technology consul-
tancy; computer programming; computer software 
design; updating of computer software; consultancy 
in the design and development of computer hardwa-
re; maintenance of computer software; recovery of 
computer data; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; computer system 
design; creating and maintaining web sites for ot-
hers; data conversion of computer program data or 
information [not physical conversion]; computer 
software consultancy; rental of web servers; provi-
ding search engines for the internet; web site design 
consultancy; information technology [IT] consultan-
cy; electronic data storage; providing information on 
computer technology and programming via a web 
site; cloud computing; computer technology consul-
tancy; computer security consultancy; developing of 
driver and operating system software; technical re-
search. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104617 A 
(800) 1483463 
(151) 2019 07 03 
(891) 2019 07 03 
(731) ALCON INC. 

Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg,  
Switzerland 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 02.09.04; 02.09.14; 26.04.03; 26.04.04;  

26.04.14; 26.13.25 
(511)  
16 – Printed instructional, information, educational 
and teaching materials in the field of ophthalmology. 
 

41 – Educational services, namely preparation and 
hosting of conferences and seminars in the field of 
ophthalmology. 
 

44 – Provision of medical information to medical 
professionals in the field of ophthalmology. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104629 A 
(800) 1483799 
(151) 2018 12 20 
(891) 2018 12 20 
(731) BAUSCH & LOMB INCORPORATED 

1400 N. Goodman Street, Rochester  
NY 14609, USA 

(540)  
 

 
 

(591) Black, white  
(531) 24.13.01; 27.03.15; 27.05.09 
(526) HEALTH 
(511)  
3 – Non-medicated skin care preparations; non-me-
dicated skin care preparations, namely, cleansers, 
exfoliants, moisturizers, sunblocks, skin care cream, 
skin lotion; non-medicated cosmetic creams and lo-
tions, namely, skin lightening preparations; non-me-
dicated anti-aging preparations, namely, anti-aging 
cream, anti-wrinkle creams and anti-aging lotion; 
impregnated cleaning, dusting or polishing cloths, 
namely, cloths impregnated with a detergent for cle-
aning; cosmetics; non-medicated skin treatment 
preparations containing oil absorbing polymers; bo-
dy powder; hair shampoo; non-medicated dandruff 
hair shampoo; body wash; nail care preparations; na-
il varnishes and polishes; cuticle conditioners; clea-
ning products, namely, cleaning solution in a spray 
bottle for use on electronic equipment containing a 
monitor or display screen; impregnated cleaning 
cloths, namely, cloths pre-moistened with a cleaning 
agent, for use on electronic equipment containing a 
monitor or display screen. 
 

5 – Antifungal preparations; topical anti-itch prepa-
rations, namely, lotions, creams, ointments, gels; 
contact lens solutions; contact lens disinfectants; 
contact lens wetting solutions; ophthalmic solutions 
and preparations for the eye; disinfecting and saline 
solution for medical purposes for contact lenses; 
contact lens solutions containing chemical preparati-
ons; rewetting drops for use with contact lenses; eye 
drops; ophthalmic preparations, namely, impregna-
ted strips for applying preparations to the eye; phar-
maceutical preparation for injection into the eye; 
pharmaceuticals, namely, eye drops, solutions, gels 
and ointments used for the treatment of eye conditi-
ons such as dry eyes, allergies, inflammation and 
redness; pharmaceutical preparations and substances 
for the treatment of ophthalmological and ocular di-
seases and disorders; pharmaceutical preparations 
for use with contact lenses and kits containing said 
preparations; pharmaceutical preparations for ocular 
or intraocular surgery; ophthalmic pharmaceutical 
preparations and substances; ophthalmic preparati-
ons and pharmaceutical substances for the treatment 
of ophthalmic disorders; viscoelastic eye lubricant; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of eye diseases, disorders and conditions; 
ophthalmic pharmaceuticals, namely, solutions and 
ointments for the treatment of dry eye symptoms; 
hypertonic ophthalmic solution drug product; opht-
halmic pharmaceutical preparation, namely, silicone 
oil used in ophthalmic surgical procedures; intra-vit-
real implants containing a pharmaceutical prepara-
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tion for the treatment of eye and vision conditions; 
pharmaceuticals, namely, ophthalmic solutions for 
the treatment of glaucoma and ocular hypertension; 
sterile sodium hyaluronate solution in the nature of a 
pharmaceutical preparation for use in the eyes; phar-
maceutical preparations and substances for use in 
dermatology and skin disorders, skin conditions, 
acne, fungal infections and skin care; acne medicati-
ons and acne treatment preparations; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and 
treatment of skin care disorders, conditions, injuries, 
illnesses and ailments; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention and treatment of 
dermatological disorders and diseases and dermati-
tis; dermatological and skin care pharmaceutical pre-
parations and substances; pharmaceutical preparati-
ons and substances for the treatment of ophthalmo-
logical, ocular and eye diseases and disorders; medi-
cinal preparation containing sodium propyl-methyl-
carbinyl allyl barbiturate and for use as a hypnotic; 
vitamin and mineral supplements; antibiotics; medi-
cated facial wash, skin care creams and lotions; me-
dicated skin care preparations; food supplements, vi-
tamin and mineral supplements and herbal supple-
ments in tablet, capsule, liquid or powder form; 
pharmaceutical preparations for the treatment, pre-
vention and/or alleviation of disorders of the gas-
trointestinal tract; pharmaceutical preparations for 
the treatment of chorea; pharmaceutical preparations 
for the treatment of hyperkinetic movement disor-
ders; pharmaceutical preparations for the treatment 
of neurological disorders and movement disorders; 
pharmaceutical preparations, namely, pharmaceuti-
cal preparations and substances for the treatment of 
skin disorders, diseases, conditions and ailments; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of eye disorders, diseases, conditions and 
ailments; pharmaceutical preparations and products 
for ophthalmological use; pharmaceutical preparati-
ons and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of pain; anti-depressants; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, tre-
atment and alleviation of anxiety, depression, dep-
ressive disorders and mental illness; tranquilizers 
and sedatives; pharmaceutical preparations and subs-
tances for the prevention, treatment and alleviation 
of disorders, diseases, conditions and ailments of the 
cardiovascular system; pharmaceutical preparations 
and substances for the treatment of viral, metabolic, 
endocrine, musculoskeletal, cardiovascular, cardio-
pulmonary, hepatological, ophthalmic, respiratory, 
neurological, gastrointestinal, hormonal, dermatolo-
gical, psychiatric and immune system related disea-
ses and disorders; pharmaceutical preparations for 
treating allergic rhinitis and asthma; pharmaceutical 
preparations, namely, immunomodulators; anticholi-
nesterase preparation for the prevention, treatment 
and alleviation of neurological disorders; vaginally 
administered metronidazole gel for use in the treat-

ment of vaginal disorders; intravenous preparations 
for the treatment of hyperammonemia of all origins; 
skin patch for delivering nitroglycerin to a medical 
patient; anticonvulsants; pharmaceutical preparati-
ons for treating inflammatory disorders such as pso-
riasis; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of 
stress; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of dia-
betes; pharmaceutical preparations and substances 
for controlling insulin levels; pharmaceutical prepa-
rations and substances for the prevention, treatment 
and alleviation of hypertension; pharmaceutical pre-
parations and substances for the prevention, treat-
ment and alleviation of angina; pharmaceutical pre-
parations and substances for the cessation of smo-
king; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations and substan-
ces for the prevention and treatment of herpes; phar-
maceutical preparations and substances for the pre-
vention, treatment and alleviation of sleep disorders; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of acute myo-
cardial infarctions; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and allevia-
tion of symptomatic congestive heart failure; phar-
maceutical preparations and substances for the pre-
vention, treatment and alleviation of asymptomatic 
left ventricular dysfunction; pharmaceutical prepara-
tions and substances, namely, fibrinolytic or throm-
bolytic agents; pharmaceutical preparations and sub-
stances for the prevention, treatment and alleviation 
of pain and inflammation, namely, anti-inflamma-
tories and pain relief medication; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treat-
ment and alleviation of migraines; pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of 
fungal infections, onychomycosis, tinea infections, 
and similar diseases of the skin and nails; pharma-
ceutical preparations and substances for use in der-
malological conditions; topical anti-itch preparations 
for use on humans for the treatment of skin disorders 
and skin rashes; medicated skin care products, na-
mely, medicated skin lotion; medicated body lotion; 
nutritionally fortified soft chews for use as nutritio-
nal supplements, probiotic compositions for use as 
nutritional supplements, multivitamin preparations, 
food supplements, nutritional supplements, vitamins, 
natural herbal supplements, mineral supplements, 
protein supplements, all of the foregoing goods be-
ing medicated and containing natural ingredients; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of epilepsy, seizures and neurological and 
psychological diseases and disorders; pharmaceuti-
cal products, namely, viscoelastic solutions for intra-
ocular use; medicines and medicinal preparations for 
human purposes, namely, to support treatment of he-
morrhoids, chronic venous insufficiency and lymp-
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hedema; sanitary preparations for medical purposes; 
pharmaceutical preparations to support treatment of 
hemorrhoids, chronic venous insufficiency and lym-
phedema; homeopathic pharmaceutics for use in su-
pport treatment of hemorrhoids, chronic venous in-
sufficiency and lymphedema and vitamin preparati-
ons, all in the form of tablets or powder or soft ge-
latin capsules or hard gelatin capsules; homeopathic 
preparations, namely, homeopathic preparations con-
taining herbs for medical purposes; therapeutic me-
dicinal teas; dietetic food preparations adapted for 
medical purposes; food supplements for medical 
purposes, namely, food supplements for enhancing 
the immune system's resistance and improving bo-
dily health; pharmaceutical preparations, namely, a 
topical cream for the treatment of pre-cancerous skin 
lesions; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of disorders, disea-
ses, conditions and ailments of the cardio-vascular 
system; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention and treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
nausea, emesis; acetaminophen sold as an analgesic 
for the relief of pain; medicated skin care prepara-
tions for use in treating scars and damaged skin; 
topical gel for medical and therapeutic use in the tre-
atment of scars and damaged skin; antiviral pharma-
ceutical compounds; antiobesity agent in the nature 
of a pharmaceutical preparation; dermotherapeutic 
preparation for use in the treatment of obesity; 
pharmaceutical products, namely, lipid and triglyce-
ride reducing agents for use in the treatment of car-
diovascular and heart disease; diuretic preparations; 
medicated topical anti-itch preparations; pharmaceu-
tical preparations for the treatment of oral mucositis 
and xerostomia; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of eye disorders, disea-
ses, conditions and ailments; pharmaceutical prepa-
rations and products for ophthalmological use; phar-
maceutical preparations and substances for the pre-
vention, treatment and alleviation of pain; anti-dep-
ressants; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of di-
sorders, diseases, conditions and ailments of the car-
diovascular system; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and allevia-
tion of Parkinson's disease; pharmaceutical prepara-
tions and substances for the prevention, treatment 
and alleviation of Huntington's disease; pharmaceu-
tical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of amyotrophic lateral scle-
rosis; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of Al-
zheimer's disease; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and allevia-
tion of Tourette syndrome; pharmaceutical prepara-
tions and substances for the prevention, treatment 
and alleviation of epilepsy; pharmaceutical prepara-
tions and substances for the prevention, treatment 

and alleviation of multiple sclerosis; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treat-
ment and alleviation of cardio-pulmonary disorders, 
diseases, conditions, and ailments; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treat-
ment and alleviation of disorders, diseases, conditi-
ons, and ailments of the circulatory system; pharma-
ceutical preparations and substances for the preven-
tion, treatment and alleviation of hypertension, high 
blood pressure, heart failure and ventricular dysfunc-
tion; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of viral and 
infectious diseases; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and allevia-
tion of central nervous system disorders, diseases, 
conditions and ailments, namely, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disor-
ders, spinal cord diseases, encephalitis, cerebral pal-
sy, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, 
seizure disorders; pharmaceutical preparations and 
substances, namely, fibrinolytic or thrombolytic 
agents; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of di-
sorders, diseases, conditions and ailments of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and allevia-
tion of disorders, diseases, conditions and ailments 
of the endocrine system; pharmaceutical preparati-
ons for the treatment of immunologic diseases, na-
mely, auto immune motility' diseases, immunologic 
deficiency syndromes, auto immune diseases, acqui-
red immune deficiency syndrome (aids), hypersensi-
tivity, allergies, tumors of the immunological or-
gans; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of disor-
ders, diseases, conditions and ailments of the muscu-
loskeletal system, namely, bone diseases and bone 
degenerative conditions; pharmaceutical preparati-
ons and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of migraines; pharmaceutical preparati-
ons and substances for use in oncology; pharmaceu-
tical preparations and substances for the treatment of 
polycystic ovary syndrome; pharmaceutical prepara-
tions and substances for the treatment of infertility; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations 
and substances for the treatment of heart disease; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of pain; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of cardiovascular disea-
se; pharmaceutical preparations and substances for 
the treatment of depression and social anxiety; phar-
maceutical preparations and substances for the treat-
ment of insomnia; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of sleep disorders; phar-
maceutical preparations and substances for the treat-
ment of migraine and neurological disorders; veteri-
nary products, namely, veterinary preparations for 
dogs, cats and horses for use during ophthalmic sur-
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gery and recovery therefrom; eye drops for veteri-
nary use; pharmaceutical preparations for the treat-
ment of cancer, neurological and dermatological di-
sorders; pharmaceutical preparations for the treat-
ment of myasthenia gravis, depression, mood/anxie-
ty conditions, solar keratoses and cancer; antidepres-
sants; tranquilizers; nasal spray preparations; phar-
maceutical preparations for the treatment of neuro-
muscular conditions; pharmaceutical preparations, 
namely, retinoids, for the treatment of skin related 
diseases, cancer and precancerous conditions, and 
disorders related to the modulation of apoptosis; 
vitamin supplement distributed by prescription only; 
pharmaceutical preparations, namely, an oral gluco-
se gel for the treatment of low blood sugar; pharma-
ceutical preparation for the treatment of headaches; 
pharmaceutical preparations namely, diazepam rec-
tal gel; methyltestosterone for use in the treatment of 
hormone deficiencies; medicated skin lotion for the 
relief of itch caused by insect bites, eczema, sunburn 
and poison ivy; dressings for wounds; preparations 
and substances for the relief of anorectal discomfort, 
inflammation, and irritation; hemorrhoidal supposi-
tories; pharmaceutical preparations for the treatment 
of irritable bowel syndrome; drugs to treat opioid-
induced constipation; psychotropic preparations; 
cough medicine in the nature of a saline solution, 
namely, a spray for nasal dryness due to allergies, 
cold and flu; medicated eye wash; eye drops conta-
ining antihistamines and decongestants; pharmaceu-
tical preparations, namely, an ophthalmic prepara-
tion for use in eye examinations; pharmaceuticals 
preparation that operates physiologically to control 
skin pigmentation; pharmaceutical preparations for 
wounds; pharmaceutical steroid preparations for to-
pical use; pharmaceutical preparations, namely, anti-
emetics; preparations for use in cleaning contact 
lenses and kits containing said preparations; medical 
devices, namely, impregnated cellulosic fiber strips 
for use in ophthalmic diagnosis. 
 

9 – Contact lenses; software for use in ophthalmic 
medical and surgical procedures in the field of swept 
source optical coherence tomography; software used 
in ophthalmological and optometric instruments, na-
mely, corneal topographer, aberrometer and lasers, 
all sold as a unit and used for the diagnosis of eye 
conditions and vision correction; carrying cases and 
containers for contact lenses; eyeglass chains; eyeg-
lass cords; contact lens cases; plastic blanks, namely, 
optical lens blanks made of plastic for contact len-
ses; computer network consisting of a network ser-
ver and network operating software allowing for the 
calculation, transfer and storage of data between 
components of ophthalmic, eye and vision correction 
systems and the customer support service provider, 
algorithm software for measuring and tuning the 
amount of radio frequency energy delivered to a pa-
tient treatment area for cosmetic skin procedures. 
 

10 – Cosmetic apparatus, namely, light-based devi-
ces providing mainly pulsed light for performing 
non-ablative aesthetic skin treatment procedures; 
surgical and medical apparatus and instruments for 
use in ophthalmic medical and surgical procedures, 
namely, curved patient interface and suction clip; 
surgical, medical, and veterinary apparatus and ins-
truments, namely, medical device intended to be us-
ed as intraocular lens in order to replace the natural 
crystalline lens of the eye during cataract surgery; 
artificial limbs, and teeth; surgical instruments, na-
mely, endoscopes; disposable surgical instruments, 
other than for the dental sector; veterinary implants 
consisting primarily of artificial materials; artificial 
corneal lenses for veterinary use; veterinary lens ext-
ractors; veterinary instruments, namely, slit lamps, 
ophthalmoscopes, tonometers, veterinary ultrasound 
apparatus, micro-surgical instruments, tension ring 
injectors, and surgical sewing material, namely, ne-
edles and sutures; surgical instruments, namely, an 
ultrasonic surgical system consisting of an ultrasonic 
surgical instrument to separate, fragment, and coa-
gulate tissue, surgical irrigators and aspirators for 
medical use and related equipment, namely, a pre-
cision fluid delivery system comprised of a pump, 
controller and surgical tubing, fluid canisters, ultra-
sonic medical hand pieces, probes and cannulas sold, 
leased or licensed separately or as a unit; medical 
devices, namely, finger-attached ultrasonic probes 
for diagnostic medical imaging; kit containing one 
or more surgical instruments, namely, cannulae or 
ultrasonic probes, and a sterilization tray that holds 
the instruments; respiratory apparatus for medical 
use; drug delivery device sold empty; intraocular 
lenses; phacoemulsification apparatus and instru-
ments for use in ophthalmic surgical procedures; op-
hthalmic medical and surgical apparatus, equipment 
and instruments, namely, intraocular lenses, haptics 
for mounting intraocular lenses, and parts, compo-
nents and fittings for the aforementioned goods; op-
hthalmic medical and surgical apparatus, equipment 
and instruments, namely, intraocular lenses, folding 
intraocular lenses, and parts, components and fittings 
for the aforementioned goods; lasers for medical 
use; lasers for ophthalmic medical and surgical pro-
cedures; ophthalmic surgical device used to inject 
intraocular lenses, and intraocular lenses; single-use 
ocular syringe preloaded with a capsular tension ring 
for use in cataract surgery; surgical instrument, na-
mely, a vitreous cutter; ophthalmic surgical instru-
ments and devices used in performing ophthalmic 
surgical procedures, and component parts thereof; 
ophthalmic medical devices, namely, intraocular len-
ses; medical device, namely, prosthetic intraocular 
implant; surgical blades for use in ophthalmic sur-
gery; lasers for the medical and cosmetic treatment 
of the face and skin; medical devices for non-sur-
gical cosmetic skin treatments; medical devices for 
contracting skin, body sculpting, and soft tissue 
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reconstruction in a non-invasive manner; medical 
devices, namely, medical instruments for the non-
invasive removal of human body fat utilizing an ex-
ternal energy source; surgical fat-collection canister 
kit consisting of a canister and a canister base as-
sembly, a canister lid assembly, one or more ports, 
and one or more syringe caps; surgical instruments 
for fragmentation, cutting, coagulation, aspiration 
and irrigation; medical aesthetic devices that admi-
nister a combination of pneumatic energy and broad-
band light or pneumatic energy or broadband light 
alone for skin treatment and hair removal; medical 
devices, namely, lasers, radio frequency, ultrasound 
and thermal devices for use in connection with non-
surgical cosmetic skin treatment systems; medical 
devices, namely, phototherapeutic apparatus for me-
dical purposes, namely, devices for use in the treat-
ment of dermatological conditions including acne; 
microsurgical instruments used in ophthalmic proce-
dures to remove cataracts; medical and surgical ins-
truments and apparatus, namely, a vacuum and fluid 
control system consisting of pumps, tubing, sensors, 
valves, needles, sleeves, fluid collection containers, 
and recipient connections; secure tubing connection 
device used with and in ophthalmic, ocular, cataract 
and eye-related surgical procedures; surgical instru-
ments, namely, surgical needles for ophthalmic sur-
gery; surgical, medical apparatus and instruments 
used in performing ophthalmic, ocular and eye-re-
lated surgery, namely, knives and cutters, all of the 
preceding to exclude non-ophthalmic surgical, medi-
cal apparatus and instruments; medical devices, na-
mely, single-use injector and capsular tension ring; 
keratome blades, namely, knives, namely, medical 
and surgical knives for cutting human or animal 
tissue and organs; ophthalmic and optometric instru-
ments for making both measurements of surfaces of 
the eye and for performing diagnosis of the eye. 
 

16 – Publications and printed matter in the field of 
health issues; printed matter, namely, pamphlets and 
bulletins, photographs, periodicals, newsletters, and 
brochures describing contact lens care and contact 
lens care products all in the fields of vision care. 
 

41 – Providing on-line publications in the nature of 
newsletters, pamphlets and bulletins in the field of 
health issues; providing training in the fields of eye 
care, health of the eye and ophthalmics, for the pur-
poses of educating and assisting eye care profes-
sionals, and distribution of course materials in con-
nection therewith; educational services, namely, pro-
viding classes, seminars, and workshops in the field 
of medical procedures, namely, ultrasonic assisted 
lipoplasty and body sculpting, and distribution of 
course materials in connection therewith; educatio-
nal services, namely, providing training for the pur-
poses of educating and assisting eye care professio-
nals in the fields of eye care, health of the eye and 
ophthalmics, distribution of course materials and 

training materials in connection therewith, namely, 
newsletters, articles, informational brochures and 
web-based tools. 
 

42 – Development services, namely, scientific rese-
arch and development for others in the field of 
pharmaceuticals except clinical research services; 
custom design of ophthalmic surgical instruments; 
providing scientific research and scientific informa-
tion in the field of scientific industry research for the 
purposes of informing eye care professionals in the 
fields of eye care, health of the eye and ophthalmics. 
 

44 – Cosmetic treatment services, namely, the non-
invasive removal of human body fat utilizing an 
external energy source; cosmetic treatment services, 
namely, skin care, body care and face care services; 
providing medical information in the field of phar-
maceutical preparations and substances for the treat-
ment of skin disorders, diseases, and conditions and 
ailments, and providing medical information related 
to chronic pain due to irritable bowel syndrome with 
diarrhea, opioid-induced constipation, and ulcerative 
colitis, via a website; medical and surgical services, 
namely, ophthalmic, ocular and eye care medical 
and surgical services; providing information and 
advice in the field of health issues via a website; pro-
viding information in the field of medical services 
relating to procedures in the nature of body contou-
ring via a website; providing medical information 
and medical services in the field of eye care, health 
of the eye and ophthalmics; providing information in 
the field of ophthalmology via an internet website 
portal for use by healthcare professionals; dermato-
logy services; skin massage therapy; medical spa 
services, namely, non-invasive cosmetic medical 
services; liposuction and surgical body shaping ser-
vices; medical services for the treatment of skin di-
sorders; skin health restoration medical procedures; 
medical spa services, namely, cosmetic therapies; 
cosmetic body care services in the nature of non-sur-
gical body contouring, medical services, namely, 
skin subcutaneous tissue treatment services; aest-
hetic and therapeutic skin and body treatment servi-
ces; providing dermatological treatment services 
using lasers and radio frequency devices; providing 
health information; medical services, namely, ortho-
keratology procedures; cosmetic and plastic surgery 
and dermatological treatment services; medical ser-
vices in the nature of performing ultrasonic surgical 
procedures; medical procedures, namely, ultrasonic 
body shaping treatments. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104630 A 
(800) 1483801 
(151) 2019 06 20 
(891) 2019 06 20 
(731) ASIA OILS INVESTMENT PTE. LTD. 

133 NEW BRIDGE ROAD, N 20-09  
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CHINATOWN POINT, Singapore 059413,  
Singapore 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511) 
29 – Edible oils and fats, cooking oils and fats, ve-
getable oils and fats, blended vegetable oils, blended 
cooking oils, sunflower oil, soft cooking oils, frying 
oils and fats, baking oils and fats, confectionery fats, 
palm olein, refined, bleached and deodorized palm 
olein, red palm olein, red palm super olein; shorte-
ning; margarine; butter; all included in this class. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104635 A 
(800) 1483881 
(151) 2019 03 18 
(891) 2019 03 18 
(731) APPLE INC. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540) 

IPOD 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Lanyards for portable and handheld digital elec-
tronic devices for recording, organizing, transmi-
tting, manipulating, and reviewing text, data, audio, 
image, and video files. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104645 A 
(800) 1483994 
(151) 2019 03 25 
(891) 2019 03 25 
(731) ROZHKOV VADYM YURIIOVYCH 

vul. Heroiv Krut, 34, Kherson 73000, Ukraine 
(540) 

X girl 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Amber [perfume]; antiperspirants [toiletries]; 
joss sticks; aromatics [essential oils]; potpourris [fra-
grances]; balms, other than for medical purposes; be-
rgamot oil; whiting; lip glosses; cotton wool for cos-
metic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; 
bleaching preparations [decolorants] for cosmetic 
purposes; astringents for cosmetic purposes; make-
up; lipsticks; deodorants for human beings or for 
animals; deodorant soap; scented water; scented wo-
od; extracts of flowers [perfumes]; herbal extracts 
for cosmetic purposes; ethereal essences; ethereal 
oils; essential oils of cedarwood; essential oils of 
lemon; essential oils of citron; Javelle water; jasmine 

oil; greases for cosmetic purposes; ionone [perfu-
mery]; cosmetics; eyebrow cosmetics; cosmetics for 
children; beauty masks; cosmetic preparations for 
baths; hair straightening preparations; cosmetic pre-
parations for eyelashes; cosmetic preparations for 
skin care; cosmetic creams; cakes of toilet soap; la-
vender water; lavender oil; hair spray; nail polish; 
hair lotions; lotions for cosmetic purposes; massage 
gels, other than for medical purposes; massage can-
dles for cosmetic purposes; almond oil; almond milk 
for cosmetic purposes; almond soap; soap; musk 
[perfumery]; mint for perfumery; mint essence [es-
sential oil]; cosmetic kits; nail art stickers; fumigati-
on preparations [perfumes]; eau de Cologne; eyeb-
row pencils; cosmetic pencils; oils for toilet purpo-
ses; oils for perfumes and scents; oils for cosmetic 
purposes; bases for flower perfumes; cleansing milk 
for toilet purposes; cleansers for intimate personal 
hygiene purposes, non medicated; perfumery;toiletry 
preparations; perfumes; pomades for cosmetic pur-
poses; air fragrancing preparations; bath preparati-
ons, not for medical purposes; varnish-removing 
preparations; shaving preparations; depilatory prepa-
rations; nail care preparations; hair waving prepara-
tions; sun-tanning preparations [cosmetics]; make-up 
removing preparations; make-up preparations; aloe 
vera preparations for cosmetic purposes; air fragran-
ce reed diffusers; make-up powder; nail varnish re-
movers; tissues impregnated with cosmetic lotions; 
tissues impregnated with make-up removing prepa-
rations; bath salts, not for medical purposes; sunsc-
reen preparations; douching preparations for perso-
nal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; dry 
shampoos; talcum powder, for toilet use; toilet wa-
ter; mascara; beard dyes; hair dyes; cosmetic dyes; 
phytocosmetic preparations; lipstick cases; henna 
[cosmetic dye]; shampoos; false eyelashes; false 
nails. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104647 A 
(800) 1484015 
(151) 2019 06 20 
(891) 2019 06 20 
(731) COGNAC FERRAND 

4 rue de Saint-Petersbourg, F-75008 PARIS,  
France 

(540) 

 
(591) Black, white  
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(531) 26.01.18; 26.04.06; 26.04.07; 27.05.22 
(511)  
33 – Alcoholic beverages, except beers; wines; liqu-
eurs and digesters; eaux-de-vie; aperitifs; cocktails; 
alcoholic beverages containing fruit; alcoholic fruit 
extracts; spirits [beverages]; distilled wines; liqueur 
wines; gin; vodka; brandy; rum. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104648 A 
(800) 1484018 
(151) 2019 07 02 
(891) 2019 07 02 
(731) ALCON INC. 

Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg,  
Switzerland 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 24.17.08; 26.04.03; 26.04.05; 26.04.12;  

26.04.24 
(511)  
10 – Surgical apparatus and instruments for use in 
ophthalmic surgery. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104650 A 
(800) 1484048 
(151) 2019 07 24 
(891) 2019 07 24 
(731) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL  

CO., LTD. 
NO.1355, JINSHAN ROAD, DONGXIHU  
DISTRICT, WUHAN CITY, 313000 HUBEI  
PROVINCE, China 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.03 
(511)  
34 – Cigarettes; cigars; tobacco; pipe tobacco; ciga-
rette tips; lighters for smokers; cigarette filters; ci-
garillos; matchboxes, not of precious metal; cigarette 
paper. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104651 A 
(800) 1484050 
(151) 2019 07 05 
(891) 2019 07 05 

(731) MELEX sp. z o.o. 
ul. INWESTORÓW 25, PL-39-300 MIELEC,  
Poland 

(540) 

 
(591) Navy blue 
(531) 07.11.10; 18.01.23; 26.11.01; 26.11.25;  

26.13.25; 27.05.01; 29.01.04 
(511)  
12 – Vehicles; electric vehicles; passenger carrying 
vehicles; freight carrying vehicles; electrically po-
wered motor vehicles; golf carts [vehicles]; parts and 
fittings for land vehicles. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104652 A 
(800) 1484057 
(151) 2019 03 22 
(891) 2019 03 22 
(731) Blagotvoritelny fond Aliny Kabaevoy 

Mozhayskoe chosse, d. 7, str. 1, RU-121471  
Moscow, Russian Federation 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.10 
(526) "Children's Rhythmic Gymnastics Festival" 
(511)  
41 – Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; physical education; 
education information; entertainment information; 
providing on-line electronic publications, not down-
loadable; gymnastic instruction; providing recreation 
facilities; arranging and conducting of congresses; 
arranging and conducting of conferences; arranging 
and conducting of concerts; arranging and conduc-
ting of workshops [training]; arranging and conduc-
ting of in-person educational forums; arranging and 
conducting of seminars; arranging and conducting of 
symposiums; organization of competitions [educa-
tion or entertainment]; organization of cosplay enter-
tainment events; organization of shows [impresario 
services]; organization of sports competitions; provi-
ding online videos, not downloadable; providing on-
line music, not downloadable; providing television 
programs, not downloadable, via video-on-demand 
services; providing films, not downloadable, via vi-
deo-on-demand services; presentation of circus per-
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formances; presentation of live performances; theat-
re productions; conducting fitness classes; film pro-
duction, other than advertising films; publication of 
texts, other than publicity texts; radio entertainment; 
entertainer services; tutoring; holiday camp services 
[entertainment]; club services [entertainment or edu-
cation]; teaching; ticket agency services [entertain-
ment]; sport camp services; timing of sports events; 
production of shows. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104686 A 
(800) 1484488 
(151) 2019 05 29 
(891) 2019 05 29 
(731) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener  

Versicherung Gruppe 
Schottenring 30, A-1010 Wien, Austria 

(540)  

 
 

(591) White, red and black 
(531) 26.04.09; 26.11.01; 26.11.08; 27.05.10;  

27.05.11; 29.01.12 
(511)  
36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104687 A 
(800) 1484489 
(151) 2019 05 29 
(891) 2019 05 29 
(731) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener  

Versicherung Gruppe 
Schottenring 30, A-1010 Wien, Austria 

(540) 

 
(591) White, red and black 
(531) 26.04.09; 29.01.01 
(511)  
36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104688 A 
(800) 1484496 
(151) 2019 05 29 
(891) 2019 05 29 

(731) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener  
Versicherung Gruppe 
Schottenring 30, A-1010 Wien, Austria 

(540)  

 
(591) White, red and black 
(531) 26.04.09; 26.07.20; 26.11.01; 26.11.08;  

27.07.11; 28.19; 29.01.13 
(511)  
36 – Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104692 A 
(800) 1484577 
(151) 2019 06 07 
(891) 2019 06 07 
(731) APPLE INC. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 05.07.13; 05.07.23 
(511)  
42 – Design and development of computer hardware, 
software, peripherals, and computer and video ga-
mes; consultancy in the design and development of 
computer hardware; computer software consultancy; 
computer programming; providing online non-down-
loadable software. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104695 A 
(800) 1484659 
(151) 2019 05 15 
(891) 2019 05 15 
(731) Pantainorasingh Manufacturer Co., Ltd 

99 Moo2, Tambol Galoong, Maung, 74000  
Samut Sakhon, Thailand 

(540) 

 
(591) Red, blue, black, yellow and green 

 
 #11  2020 06 10 

 
122 



                                                    
 
 

sasaqonlo niSnebi 

(531) 02.01.02; 02.01.04; 02.01.12; 18.03.01;  
26.01.14; 26.01.15; 26.01.16; 27.05.09;  
27.05.10; 28.19; 29.01.15 

(526) The blue Thai characters that transliterate to 
"Krueng Mhai Garn Kha 
(511)  
29 – Fermented fish; instant coconut milk; salted 
soya beans; bamboo shoots, preserved. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104716 A 
(800) 1485121 
(151) 2019 02 18 
(891) 2019 02 18 
(731) DÜNDAR ÇORAP TEKSTİL SANAYİ  

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
Sururı Mah. Caferağa Sok. Moda, Han. 
No:504-505 Eminönü Fatıh, İstanbul, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.17 
(511)  
25 – Clothing, including underwear and outerclot-
hing, other than special purpose protective clothing; 
socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, scar-
ves, belts [clothing]; footwear, shoes, slippers, san-
dals; headgear, hats, caps with visors, berets, caps 
[headwear], skull caps. 
 

35 – Advertising, marketing and public relations; or-
ganization of exhibitions and trade fairs for commer-
cial or advertising purposes; design for advertising; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; office functions; secre-
tarial services; arranging newspaper subscriptions 
for others; compilation of statistics; rental of office 
machines; systemization of information into compu-
ter databases; telephone answering for unavailable 
subscribers; business management, business admi-
nistration and business consultancy; accounting; co-
mmercial consultancy services; personnel recruit-
ment, personnel placement, employment agencies, 
import-export agencies; temporary personnel place-
ment services; auctioneering; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods, name-
ly, clothing, including underwear and outerclothing, 
other than special purpose protective clothing, socks, 
mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts 
[clothing], footwear, shoes, slippers, sandals, head-
gear, hats, caps with visors, berets, caps [headwear], 
skull caps, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, such services may be pro-
vided by retail stores, wholesale outlets, by means of 
electronic media or through mail order catalogues. 
__________________________________________ 

(260) AM 2020 104721 A 
(800) 1485201 
(151) 2019 07 11 
(891) 2019 07 11 
(731) Duracell Batteries BVBA 

Nijverheidslaan 7, B-3200 Aarschot, Belgium 
(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 28.05 
(511)  
9 – Primary and rechargeable galvanic elements, ba-
tteries and apparatus for battery check. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104793 A 
(800) 1486097 
(151) 2019 04 26 
(891) 2019 04 26 
(731) APPLE INC. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014,  
USA 

(540) 

APPLE ARCADE 
(591) Black, white  
(511)  
35 – Advertising, marketing, and promotion servi-
ces; promoting the goods and services of others; re-
tail store and online retail store services; retail store 
services provided via the internet and other compu-
ter electronic and communications networks; retail 
store services featuring computer, electronic and 
entertainment products, computer software provided 
via the internet and other computer, electronic and 
communications networks; subscription services, 
namely, providing subscriptions to text, data, image, 
audio, video, and multimedia content, provided via 
the Internet and other electronic and communicati-
ons networks; online retail services for downloa-
dable pre-recorded text, data, image, audio, video, 
and multimedia content for a fee or pre-paid subs-
cription, via the Internet and other electronic and 
communications networks. 
 

41 – Development, production, distribution, and pre-
sentation of multimedia entertainment content; pro-
viding non-downloadable computer games, electro-
nic games, interactive games, and video games. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104802 A 
(800) 1355121 
(151) 2016 10 27 
(891) 2019 05 24 
(731) Strellson AG 

Sonnenwiesenstrasse 21, CH-8280  
Kreuzlingen, Switzerland 
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(540)  

JOOP! 
(591) Black, white  
(511)  
14 – Badges of precious metals, agates, amulets (je-
welry), pins (jewelry), bracelets (jewelry), watch 
straps, wristwatches, ingots of precious metals, 
charms, yellow amber ornaments, brooches (jewel-
ry), busts of precious metals, chronographs (watc-
hes), chronometers, chronoscopes, diamonds, boxes 
of precious metals, threads of precious metals (je-
welry), precious stones, electric clocks, ivory jewel-
ry, cases for timepieces, figurines (statuettes) of pre-
cious metals, clock cases, watch glasses, gold thre-
ads (jewelry), silver threads, semi-precious stones, 
necklaces (jewelry), hat ornaments of precious me-
tals, jewelry, ornaments (jewelry), boxes of precious 
metals, chains (jewelry), watch chains, cuff links, tie 
clips, tie pins, works of art of precious metals, me-
dals, medallions (jewelry), coins, ornamental pins, 
earrings, pearls (jewelry), platinum, pearls made of 
ambroin, rings (jewelry), key rings, jewelry caskets, 
shoe ornaments of precious metals, spun silver, sil-
ver ornaments (jewelry), sundials, spinels (precious 
stones), statuettes of precious metals, stopwatches, 
rhinestones (imitation of precious stones), pocket 
watches, watches, clocks (timepieces), cases for ti-
mepieces, alarm clocks, jewelry cases (caskets). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104803 A 
(800) 1368320 
(151) 2017 07 28 
(891) 2019 07 01 
(731) Tissot S.A. 

Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle, 
Switzerland 

(540)  

SEASTAR 
(591) Black, white  
(511)  
14 – Water-resistant watches and stopwatches and 
parts thereof, namely watch cases; watch bands; 
watch chains; watch dials; watch hands; watch mo-
vements blanks for watches; watch springs; watch 
glasses. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104863 A 
(800) 1486875 
(151) 2019 05 30 
(891) 2019 05 30 
(731) EGIS Gyógyszergyár Zrt. 

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest,  
Hungary 

 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 05.01.16; 26.01.01; 26.11.06 
(511)  
5 – Diagnostic preparations for medical purposes in 
the field of diagnostics; diagnostic biomarker rea-
gents for medical purposes in the field of diagnos-
tics. 
 

10 – Medical apparatus and instruments, namely me-
dical apparatus for sample collection and testing; 
diagnostic apparatus for medical purposes, namely 
diagnostic apparatus for the prognosis of treatment 
efficiency; blood testing apparatus, apparatus for use 
in medical analysis; all the aforesaid in the field of 
diagnostics. 
 

42 – Scientific laboratory services in the field of dia-
gnostics. 
 

44 – Health counselling, medical clinic services and 
therapy services; all the aforesaid in the field of 
diagnostics. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104885 A 
(800) 1223882 
(151) 2014 03 04 
(891) 2019 08 29 
(731) PAINI S.P.A. RUBINETTERIE 

Via Cremosina, 43, I-28076 POGNO  
(NOVARA), Italy 

(540) 

 
(591) Black, white  
(531) 05.07.13; 05.07.23; 27.05.01 
(511)  
11 – Lighting installations for bathrooms and wash-
rooms, lighting apparatus for mirrors; water supply 
equipment and sanitary installations; faucets, faucets 
for sanitary installations, mixer taps for water pipes; 
bath drain and overflow fittings, self closing water 
faucets; apparatus for water purification and treat-
ment; water filtering apparatus; water fountains; wa-
ter supply installations and sanitary installations, na-
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mely thermostatic mixing valves and/or non-contact 
controlled sensor faucets; bathtubs, shower and bath 
cubicles, hydromassage bath apparatus; wash-hand 
basins [parts of sanitary installations]; bidets, lava-
tories, urinals, steambaths, Turkish bath cabinets, 
portable; showers, hydromassage showers, hand sho-
wers and overhead showers, shower fittings, namely 
shower trays, shower spray nozzles and shower 
spray heads, shower panels, shower columns, comp-
lete shower cubicles; parts and accessories for the 
aforesaid goods, included in this class. 
 

21 – Washroom and bathroom accessories, namely 
bathroom towel rails and rings; soap dispensers, 
soap holders, tumblers (drinking glasses) for tooth 
brushing, toothbrush holders; toilet paper holders; 
brushes, combs; toilet brushes; toilet sponges; laund-
ry bins for domestic use; waste bins for household 
use; small household utensils and containers for 
household purposes of metal, plastic and wood (not 
of precious metal or coated therewith); glassware, 
porcelain and earthenware, included in this class. 
 

35 – Business management and organization servi-
ces provided in the field of water and sanitary ap-
paratus and instruments, faucets, bathroom utensils 
and accessories; retail services in the field of water 
and sanitary apparatus and instruments, faucets, bat-
hroom utensils and accessories; business advice and 
consultancy relating to franchising provided in the 
field of water and sanitary apparatus, faucets, bath-
room utensils and accessories; advertising services. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104886 A 
(800) 1348495 
(151) 2017 02 01 
(891) 2019 07 22 
(731) PROCAFFÈ S.P.A. 

Via Tiziano Vecellio, n.73, I-32100 Belluno,  
Italy 

(540)  

 
(591) Black, white and orange (pantone 1505C) 
(531) 05.07.01; 26.01.18; 27.03.11; 29.01.13 
(511)  
30 – Coffee flavorings; coffee-based beverages; ve-
getal preparations for use as coffee substitutes; 
coffee. 
 

43 – Cafeteria services; bar services; snack-bar ser-
vices. 
__________________________________________ 
 

(260) AM 2020 104887 A 
(800) 1385915 
(151) 2017 10 19 
(891) 2019 07 18 
(731) Chanel SARL 

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

(540)  

COCO CHANEL 
(591) Black, white  
(511)  
9 – Optical apparatus and instruments; glasses such 
as eyeglasses, sunglasses, sports glasses, 3D glasses; 
binoculars; cases and cords for eyeglasses, sunglas-
ses, sports glasses, 3D glasses and for binoculars; 
frames and lenses for eyeglasses, sunglasses, sports 
glasses, 3D glasses; shells, cases, covers and carry-
ing bags for mobile telephones, apparatus and for 
telecommunication instruments; shells, cases, covers 
and carrying bags for tablet computers and computer 
apparatus and instruments; shells, cases, covers and 
carrying bags for electronic apparatus; cards for mo-
bile telephones; electronic publications relating to 
fashion and beauty; loyalty cards, debit cards, credit 
cards; encoded magnetic cards; encoded key cards; 
mechanism for coin-operated apparatus for dispen-
sing perfumes and cosmetics; mouse pads; CDs, CD-
ROMs and DVDs; USB flash drives; headphones; 
decorative magnets; downloadable graphic elements; 
downloadable ringtones; accessories for mobile tele-
phones, tablet computers and portable computers; 
selfie sticks; personal digital assistants; software; 
software applications for personal computers, por-
table computers, portable telephones and tablet com-
puters; battery chargers; chargers for mobile telepho-
nes and for telecommunication apparatus and instru-
ments; chargers for computer apparatus and instru-
ments; chargers for electronic apparatus; luminous 
signboards; mechanical signboards; luminous or me-
chanical signals; digital signs; smartwatches; smart-
phones; sound transmitting apparatus; telescopes. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104979 A 
(800) 1487958 
(151) 2019 04 26 
(891) 2019 04 26 
(731) Oriflame Cosmetics AG 

c/o Oriflame Global Management AG,  
Bleicheplatz 3, CH-8200 Schaffhausen,  
Switzerland 

(540)  

ORIFLAME 
SCENTSATIONAL 

(591) Black, white  
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(511)  
3 – Non-medicated conditioning and care preparati-
ons for application to the hair, scalp, skin and nails; 
shampoos; hair conditioner; soaps; perfumes; perfu-
mery; eau de cologne; toilet waters; essential and 
herbal oils; cosmetics; make-up; make-up preparati-
ons; lipsticks; nail varnishes; nail varnish removers; 
eyeliner; mascara; non-medicated toilet preparations; 
hair lotions; hair sprays and hair gels; preparations 
for use in the bath or shower; bath and shower oils, 
gels, creams and foams; face and body masks; face 
and body scrubs; facial washes; skin cleansers and 
hydrators; skin toners; skin moisturizers; blemish 
creams and blemish gels; deodorants; antiperspi-
rants; preparations for use before shaving and after 
shaving; shaving soaps; shaving creams; shaving 
gels; after-shave preparations; pre-shave preparati-
ons; talcum powders; toiletries; dentifrices; tooth-
pastes; foot care preparations (non-medicated). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104981 A 
(800) 1488020 
(151) 2019 04 25 
(891) 2019 04 25 
(731) Oriflame Cosmetics AG 

c/o Oriflame Global Management AG,  
Bleicheplatz 3, CH-8200 Schaffhausen, 
Switzerland 

(540)  

ORIFLAME ACTIBOOST 
(591) Black, white  
(511)  
3 – Non-medicated conditioning and care prepara-
tions for application to the hair, scalp, skin and nails; 
shampoos; hair conditioner; soaps; perfumes; perfu-
mery; eau de cologne; toilet waters; essential and 
herbal oils; cosmetics; make-up; make-up prepara-
tions; lipsticks; nail varnishes; nail varnish remo-
vers; eyeliner; mascara; non-medicated toilet prepa-
rations; hair lotions; hair sprays and hair gels; prepa-
rations for use in the bath or shower; bath and sho-
wer oils, gels, creams and foams; face and body 
masks; face and body scrubs; facial washes; skin cle-
ansers and hydrators; skin toners; skin moisturizers; 
blemish creams and blemish gels; deodorants; anti-
perspirants; preparations for use before shaving and 
after shaving; shaving soaps; shaving creams; sha-
ving gels; after-shave preparations; pre-shave pre-
parations; talcum powders; toiletries; dentifrices; 
toothpastes; foot care preparations (non-medicated). 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105611 A 
(800) 1495901 
(151) 2019 03 15 
(891) 2019 03 15 
(731) AŽD Praha s.r.o. 

 

Žirovnická 3146/2, CZ-106 17 Praha 10,  
Záběhlice, Czech Republic 

(540) 

 
(591) Yellow and blue 
(531) 03.07.17; 15.07.17; 26.11.03; 26.11.08;  

26.13.25; 27.05.22; 29.01.12 
(511)  
6 – Derailers and railway points; railroad ties of me-
tal; metal rails; fish plates [rails]; loading gage rods, 
of metal, for railway wagons; railway materials of 
metal; steel masts; non-luminous and non-mecha-
nical road signs of metal; non-luminous and non-me-
chanical signals for railway signalling of metal. 
 

7 – Machines with mechanical drive for the interloc-
king safety of railway traffic, particularly hand-ope-
rated drives of barriers, signals and railway points; 
current generators; railroad constructing machines; 
door closers, electric. 
 

9 – Scientific and surveying apparatus, instruments 
and devices; electric and electronic devices, namely 
high-frequency apparatus; measuring, signalling, 
checking [supervision], lifesaving devices; systems 
for monitoring of moving vehicles, including de-
vices for transmission, evaluation and processing of  
data concerning this movement; camera and detec-
tion systems; apparatus and devices for recording, 
transmission and reproduction of audio-visual re-
cords; apparatus for processing and evaluation of in-
formation; computers and computer peripheral devi-
ces; recorded software; software for operating sys-
tems and network applications; electric circuits inter-
rupters; reducers and cell switches [electricity]; bra-
nching devices [electricity] and switches; automatic 
devices for driving and control of vehicles, espe-
cially of rail vehicles; blinkers and luminous signals; 
central processing units; time switches, including au-
tomatic time switches; remote control apparatus; el-
ectric devices for remote controls; apparatus for re-
mote control of railway points, including electro-dy-
namic and electronic apparatus for remote controls; 
apparatus for remote control of signals; electric loss 
indicators; mechanisms for counter-operated appara-
tus; transformers [electricity]; measuring apparatus 
and devices, including precision measuring appara-
tus; fog signals, non-explosive; fog sound alarm sig-
nals, non-explosive; railway signals, luminous or 
mechanical; signal lanterns; alarm bells, electric; 
railway level crossing signal devices; road signaling 
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devices; antiinterference devices [electricity], signa-
lling panels, luminous or mechanical; electrical ap-
paratus being equipment for prevention of traffic 
accidents; radiotelephony sets and radiotelegraphy 
sets; transmitting sets [telecommunication], railway 
traffic safety appliances; safety appliances for road 
and ship transport; fuses; circuit breakers; power 
distribution control, switching and checking boards, 
consoles and boxes; traffic-light apparatus [signa-
lling devices]; electric relays [interlocking applian-
ces]; electronic feeder pillars; electronic control tab-
les consisting of electronic control systems for sig-
nals; indication panels and station and railway inter-
locking devices and automatic control devices rela-
ting thereto; switchboards [electricity], including au-
tomatic switchboards; high voltage power distribu-
tors; automatic train control [ATC] systems; elec-
trical point machines; mechanical point machines; 
electromotive point machines; boxes for railway 
interlocking devices; outdoor connection boxes [bo-
xes for electric apparatus]; railway telephones; elec-
tric control devices for level crossing barriers; war-
ning lights for level crossings; telephone connectors; 
controllers for road signaling; colour light signals; 
traffic light apparatus; electric and electronic theft 
prevention installations; electric and electronic alarm 
bells; automatic telecommunication and data distri-
bution apparatus; optical apparatus; apparatus for 
teaching. 
 

19 – Non-luminous and non-mechanical signalling 
signs, not of metal; road signs [not of metal], non-
mechanical and non-luminous. 
 

36 – Rental of real estate and non-residential spaces. 
 

37 – Building construction and building repair, inc-
luding demolition of building; installation, repair, 
maintenance, revision and inspection of mechanic, 
electric and electronic railway interlocking devices, 
machines and apparatus, including equipment for 
telecommunication technology; installation, mainte-
nance and repair of telecommunication equipment; 
maintenance, repair, revision and inspection of 
traction and motor vehicles; assembly works in the 
field of outdoor and indoor cabling; earthmoving 
and excavation services; pipe and box jacking under 
roads and railways; providing technical services in 
the field of the protection of persons and property, 
namely installation of technical devices, particularly 
electro-technical devices for the protection of per-
sons and property. 
 

39 – Transport; railway truck rental and rental of 
traction vehicles; transport by road. 
 

40 – Woodworking, grinding and polishing of me-
tals, galvanization, metalworking, tool making. 
 

41 – Training and education in the field of commu-
nication, security, fire prevention and signalling tec-
hnology; training and education in the field of the 

implementation and application of standards and 
quality management; publishing services. 
 

42 – Development and research of new security, 
signalling and communication devices for railway 
and road traffic; technical consultancy, surveying 
and engineering in the field of transport and commu-
nication, signalling, and security technology; deve-
lopment, installation and maintenance of computer 
software for traffic control and implementation the-
reof; rental of computer software; providing remote 
administration of a computer network for others 
[services of technical experts]; land surveying; land 
surveying services; traffic measuring; engineering 
design in the field of traffic, particularly design of 
electric, electronic, signalling and communication 
devices, including providing necessary technical 
testing and certifications [quality control]. 
 

43 – Restaurant and hotel services. 
 

45 – Road safety monitoring; electronic monitoring 
services in the nature of security surveillance ser-
vices relating to the physical safety of persons and 
security of tangible property by using technical, par-
ticularly electro-technical devices. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105612 A 
(800) 1495908 
(151) 2019 07 18 
(891) 2019 07 18 
(731) HALK HİJYENİK ÜRÜNLER DETERJAN  

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
ADANA ORGANİZE, SANAYİ BÖLGESİ  
BAKLALI, CADDESİ NO:19, SARIÇAM –  
ADANA, Turkey 

(540)  

 
(591) Black, white  
(531) 27.05.01 
(511) 
5 – Pharmaceuticals, medical and veterinary prepa-
rations; sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical or 
veterinary use, food for babies; dietary supplements 
for human beings and animals; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 105613 A 
(800) 1495928 
(151) 2019 09 03 
(891) 2019 09 03 
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(731) RICHTER GEDEON NYRT. 
Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest,  
Hungary 

(5400 

 
(591) Blue – pantone 280. 
(531) 19.01.03; 19.03.03; 19.03.24; 26.15.11;  

29.01.14 
(554) მოცულობითი 
(511)  
5 – Pharmaceutical preparations. 
__________________________________________ 
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(260) AM 2020 102604 A 
(800) 1459724 
(151) 2018 10 31 
(181) 2028 10 31 
(891) 2018 10 31 
(511) 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102606 A 
(800) 1459837 
(151) 2019 01 22 
(181) 2029 01 22 
(891) 2019 01 22 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102607 A 
(800) 1459849 
(151) 2018 11 12 
(181) 2028 11 12 
(891) 2018 11 12 
(511) 07, 09, 11, 21, 35, 37, 38, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102608 A 
(800) 1459878 
(151) 2018 12 25 
(181) 2028 12 25 
(891) 2018 12 25 
(511) 24, 25, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102609 A 
(800) 1459879 
(151) 2018 12 21 
(181) 2028 12 21 
(891) 2018 12 21 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102610 A 
(800) 1459884 
(151) 2018 10 31 
(181) 2028 10 31 
(891) 2018 10 31 
(511) 20 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102612 A 
(800) 1459905 
(151) 2018 12 14 
(181) 2028 12 14 
(891) 2018 12 14 
(511) 32 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
(260) AM 2020 102613 A 
(800) 1459974 
(151) 2019 01 31 
(181) 2029 01 31 
(891) 2019 01 31 
(511) 09, 28 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102683 A 
(800) 1193541 
(151) 2013 10 16 
(181) 2023 10 16 
(891) 2019 03 27 
(511) 05, 29, 30, 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102746 A 
(800) 1461244 
(151) 2019 01 03 
(181) 2029 01 03 
(891) 2019 01 03 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102747 A 
(800) 1461248 
(151) 2018 12 11 
(181) 2028 12 11 
(891) 2018 12 11 
(511) 30, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102748 A 
(800) 1461258 
(151) 2019 02 04 
(181) 2029 02 04 
(891) 2019 02 04 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102749 A 
(800) 1461275 
(151) 2019 03 04 
(181) 2029 03 04 
(891) 2019 03 04 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102750 A 
(800) 1461303 
(151) 2018 10 16 
(181) 2028 10 16 
(891) 2018 10 16 
(511) 03, 05, 10, 16, 24, 25 
__________________________________________ 

saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,  
romlebsac mieniWaT dacva saqarTveloSi 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2020 102751 A 
(800) 1461304 
(151) 2019 02 27 
(181) 2029 02 27 
(891) 2019 02 27 
(511) 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102772 A 
(800) 1461894 
(151) 2019 01 09 
(181) 2029 01 09 
(891) 2019 01 09 
(511) 09, 19, 40 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102857 A 
(800) 1462592 
(151) 2018 12 21 
(181) 2028 12 21 
(891) 2018 12 21 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102858 A 
(800) 1462612 
(151) 2019 01 21 
(181) 2029 01 21 
(891) 2019 01 21 
(511) 29, 30, 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102859 A 
(800) 1462629 
(151) 2018 10 03 
(181) 2028 10 03 
(891) 2018 10 03 
(511) 12, 41, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102860 A 
(800) 1462665 
(151) 2019 03 07 
(181) 2029 03 07 
(891) 2019 03 07 
(511) 18, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102942 A 
(800) 1463867 
(151) 2019 01 17 
(181) 2029 01 17 
(891) 2019 01 17 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102944 A 
(800) 1463885 
(151) 2019 03 01 
(181) 2029 03 01 

(891) 2019 03 01 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102946 A 
(800) 1463904 
(151) 2019 03 14 
(181) 2029 03 14 
(891) 2019 03 14 
(511) 02, 07, 19, 37 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102969 A 
(800) 1464385 
(151) 2019 01 15 
(181) 2029 01 15 
(891) 2019 01 15 
(511) 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102970 A 
(800) 1464399 
(151) 2018 11 30 
(181) 2028 11 30 
(891) 2018 11 30 
(511) 37 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102971 A 
(800) 1464409 
(151) 2018 10 03 
(181) 2028 10 03 
(891) 2018 10 03 
(511) 09, 38, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102972 A 
(800) 1464420 
(151) 2019 02 04 
(181) 2029 02 04 
(891) 2019 02 04 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102973 A 
(800) 1464428 
(151) 2019 02 04 
(181) 2029 02 04 
(891) 2019 02 04 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102974 A 
(800) 1464464 
(151) 2019 02 04 
(181) 2029 02 04 
(891) 2019 02 04 
(511) 05 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2020 102975 A 
(800) 1464558 
(151) 2019 02 04 
(181) 2029 02 04 
(891) 2019 02 04 
(511) 18, 20, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102976 A 
(800) 1464583 
(151) 2019 01 31 
(181) 2029 01 31 
(891) 2019 01 31 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102977 A 
(800) 1464600 
(151) 2019 03 15 
(181) 2029 03 15 
(891) 2019 03 15 
(511) 36, 39, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102979 A 
(800) 1464641 
(151) 2018 12 01 
(181) 2028 12 01 
(891) 2018 12 01 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102981 A 
(800) 1464695 
(151) 2019 02 25 
(181) 2029 02 25 
(891) 2019 02 25 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102987 A 
(800) 1464945 
(151) 2019 02 04 
(181) 2029 02 04 
(891) 2019 02 04 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102988 A 
(800) 1464981 
(151) 2019 02 04 
(181) 2029 02 04 
(891) 2019 02 04 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102989 A 
(800) 321022 
(151) 1966 09 19 
(181) 2026 09 19 

(891) 2019 03 13 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102990 A 
(800) 428723 
(151) 1976 11 23 
(181) 2026 11 23 
(891) 2019 02 15 
(511) 01, 07, 09, 31, 40, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 102991 A 
(800) 628946 
(151) 1994 12 01 
(181) 2024 12 01 
(891) 2019 04 11 
(511) 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103000 A 
(800) 1449288 
(151) 2018 12 21 
(181) 2028 12 21 
(891) 2019 04 16 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103001 A 
(800) 1452632 
(151) 2018 12 21 
(181) 2028 12 21 
(891) 2019 04 16 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103063 A 
(800) 1465772 
(151) 2018 10 10 
(181) 2028 10 10 
(891) 2018 10 10 
(511) 06, 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103065 A 
(800) 1465794 
(151) 2019 01 28 
(181) 2029 01 28 
(891) 2019 01 28 
(511) 09, 16, 38, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103067 A 
(800) 1465832 
(151) 2019 04 10 
(181) 2029 04 10 
(891) 2019 04 10 
(511) 10 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2020 103068 A 
(800) 1465851 
(151) 2018 12 07 
(181) 2028 12 07 
(891) 2018 12 07 
(511) 05, 10, 42, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103069 A 
(800) 1465852 
(151) 2018 10 09 
(181) 2028 10 09 
(891) 2018 10 09 
(511) 09, 11, 12, 37 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103070 A 
(800) 1465856 
(151) 2019 03 22 
(181) 2029 03 22 
(891) 2019 03 22 
(511) 07, 11, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103071 A 
(800) 1465858 
(151) 2018 11 14 
(181) 2028 11 14 
(891) 2018 11 14 
(511) 12, 35, 36, 39 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103072 A 
(800) 1465869 
(151) 2019 03 22 
(181) 2029 03 22 
(891) 2019 03 22 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103073 A 
(800) 1465899 
(151) 2019 04 08 
(181) 2029 04 08 
(891) 2019 04 08 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103079 A 
(800) 1466054 
(151) 2019 01 10 
(181) 2029 01 10 
(891) 2019 01 10 
(511) 29 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103080 A 
(800) 1466077 
(151) 2019 04 09 
(181) 2029 04 09 

(891) 2019 04 09 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103081 A 
(800) 1466087 
(151) 2019 02 11 
(181) 2029 02 11 
(891) 2019 02 11 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103082 A 
(800) 1466099 
(151) 2019 02 14 
(181) 2029 02 14 
(891) 2019 02 14 
(511) 01 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103089 A 
(800) 1342473 
(151) 2016 12 19 
(181) 2026 12 19 
(891) 2019 01 29 
(511) 18 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103139 A 
(800) 1466433 
(151) 2019 04 11 
(181) 2029 04 11 
(891) 2019 04 11 
(511) 10 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103142 A 
(800) 1466560 
(151) 2019 02 28 
(181) 2029 02 28 
(891) 2019 02 28 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103151 A 
(800) 1466791 
(151) 2019 03 20 
(181) 2029 03 20 
(891) 2019 03 20 
(511) 05, 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103152 A 
(800) 1466813 
(151) 2018 12 06 
(181) 2028 12 06 
(891) 2018 12 06 
(511) 17, 19 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2020 103153 A 
(800) 1466824 
(151) 2018 10 02 
(181) 2028 10 02 
(891) 2018 10 02 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103154 A 
(800) 1466847 
(151) 2018 11 20 
(181) 2028 11 20 
(891) 2018 11 20 
(511) 09, 36 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103155 A 
(800) 1466848 
(151) 2018 11 20 
(181) 2028 11 20 
(891) 2018 11 20 
(511) 09, 36 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103156 A 
(800) 1466908 
(151) 2019 04 15 
(181) 2029 04 15 
(891) 2019 04 15 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103157 A 
(800) 1466959 
(151) 2019 02 05 
(181) 2029 02 05 
(891) 2019 02 05 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103160 A 
(800) 1467005 
(151) 2019 02 11 
(181) 2029 02 11 
(891) 2019 02 11 
(511) 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103166 A 
(800) 1467227 
(151) 2019 03 18 
(181) 2029 03 18 
(891) 2019 03 18 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103167 A 
(800) 643374 
(151) 1995 10 03 
(181) 2025 10 03 

(891) 2019 04 25 
(511) 02 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103169 A 
(800) 1009952 
(151) 2009 03 27 
(181) 2029 03 27 
(891) 2019 04 29 
(511) 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103174 A 
(800) 1354469 
(151) 2016 06 17 
(181) 2026 06 17 
(891) 2018 12 17 
(511) 07 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103175 A 
(800) 1354677 
(151) 2017 03 09 
(181) 2027 03 09 
(891) 2019 04 10 
(511) 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103176 A 
(800) 1372605 
(151) 2017 08 10 
(181) 2027 08 10 
(891) 2019 04 04 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103178 A 
(800) 1455190 
(151) 2018 09 10 
(181) 2028 09 10 
(891) 2019 04 18 
(511) 07, 08 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103227 A 
(800) 1467320 
(151) 2019 03 06 
(181) 2029 03 06 
(891) 2019 03 06 
(511) 11, 19 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103244 A 
(800) 1467655 
(151) 2019 02 04 
(181) 2029 02 04 
(891) 2019 02 04 
(511) 01, 05, 06 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2020 103248 A 
(800) 1467762 
(151) 2019 04 01 
(181) 2029 04 01 
(891) 2019 04 01 
(511) 10, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103252 A 
(800) 1467877 
(151) 2018 12 27 
(181) 2028 12 27 
(891) 2018 12 27 
(511) 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103253 A 
(800) 1467926 
(151) 2019 01 10 
(181) 2029 01 10 
(891) 2019 01 10 
(511) 12, 37, 38 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103254 A 
(800) 1467955 
(151) 2018 11 14 
(181) 2028 11 14 
(891) 2018 11 14 
(511) 35, 41, 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103256 A 
(800) 1467959 
(151) 2018 12 28 
(181) 2028 12 28 
(891) 2018 12 28 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103257 A 
(800) 1467977 
(151) 2018 12 14 
(181) 2028 12 14 
(891) 2018 12 14 
(511) 09, 12, 25 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103258 A 
(800) 1467999 
(151) 2019 02 06 
(181) 2029 02 06 
(891) 2019 02 06 
(511) 35, 36, 41 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103284 A 
(800) 1468514 
(151) 2018 11 21 
(181) 2028 11 21 

(891) 2018 11 21 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103285 A 
(800) 1468536 
(151) 2018 11 21 
(181) 2028 11 21 
(891) 2018 11 21 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103286 A 
(800) 615213 
(151) 1994 02 09 
(181) 2024 02 09 
(891) 2019 04 30 
(511) 33 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103288 A 
(800) 933119 
(151) 2007 03 23 
(181) 2027 03 23 
(891) 2019 04 17 
(511) 29, 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103289 A 
(800) 1194217 
(151) 2013 12 09 
(181) 2023 12 09 
(891) 2019 05 07 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103296 A 
(800) 1372074 
(151) 2017 04 19 
(181) 2027 04 19 
(891) 2019 04 23 
(511) 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103297 A 
(800) 1374972 
(151) 2017 04 19 
(181) 2027 04 19 
(891) 2019 04 23 
(511) 35 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103301 A 
(800) 1452621 
(151) 2018 10 08 
(181) 2028 10 08 
(891) 2019 05 03 
(511) 05 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2020 103355 A 
(800) 1468661 
(151) 2019 02 21 
(181) 2029 02 21 
(891) 2019 02 21 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103356 A 
(800) 1468687 
(151) 2019 03 20 
(181) 2029 03 20 
(891) 2019 03 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103358 A 
(800) 1468699 
(151) 2019 03 29 
(181) 2029 03 29 
(891) 2019 03 29 
(511) 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103359 A 
(800) 1468709 
(151) 2019 03 11 
(181) 2029 03 11 
(891) 2019 03 11 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103361 A 
(800) 1468724 
(151) 2018 11 23 
(181) 2028 11 23 
(891) 2018 11 23 
(511) 07, 08 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103362 A 
(800) 1468731 
(151) 2019 03 26 
(181) 2029 03 26 
(891) 2019 03 26 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103390 A 
(800) 1469091 
(151) 2019 03 26 
(181) 2029 03 26 
(891) 2019 03 26 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103391 A 
(800) 1469092 
(151) 2019 03 26 
(181) 2029 03 26 

(891) 2019 03 26 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103392 A 
(800) 1469093 
(151) 2019 03 26 
(181) 2029 03 26 
(891) 2019 03 26 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103403 A 
(800) 1469265 
(151) 2019 03 18 
(181) 2029 03 18 
(891) 2019 03 18 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103422 A 
(800) 1439729 
(151) 2018 10 08 
(181) 2028 10 08 
(891) 2019 03 28 
(511) 34 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103487 A 
(800) 1469766 
(151) 2019 03 26 
(181) 2029 03 26 
(891) 2019 03 26 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103512 A 
(800) 1470367 
(151) 2019 03 27 
(181) 2029 03 27 
(891) 2019 03 27 
(511) 06 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103513 A 
(800) 1470391 
(151) 2018 10 22 
(181) 2028 10 22 
(891) 2018 10 22 
(511) 01, 02, 06, 19, 40 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103623 A 
(800) 1472028 
(151) 2019 02 28 
(181) 2029 02 28 
(891) 2019 02 28 
(511) 03, 04, 05, 06, 08, 11, 16, 17, 21, 22 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2020 103624 A 
(800) 1472040 
(151) 2018 12 17 
(181) 2028 12 17 
(891) 2018 12 17 
(511) 09, 11 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103626 A 
(800) 1472062 
(151) 2019 04 26 
(181) 2029 04 26 
(891) 2019 04 26 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103634 A 
(800) 1472247 
(151) 2018 10 17 
(181) 2028 10 17 
(891) 2018 10 17 
(511) 01, 05, 09, 10, 35, 37, 41, 42, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103635 A 
(800) 1472271 
(151) 2019 01 10 
(181) 2029 01 10 
(891) 2019 01 10 
(511) 01, 04 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103713 A 
(800) 1472723 
(151) 2019 02 22 
(181) 2029 02 22 
(891) 2019 02 22 
(511) 18 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103714 A 
(800) 1472728 
(151) 2018 12 24 
(181) 2028 12 24 
(891) 2018 12 24 
(511) 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103715 A 
(800) 1472731 
(151) 2019 04 01 
(181) 2029 04 01 
(891) 2019 04 01 
(511) 09 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103893 A 
(800) 1474666 
(151) 2019 03 21 
(181) 2029 03 21 

(891) 2019 03 21 
(511) 30 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 103920 A 
(800) 1475501 
(151) 2019 05 20 
(181) 2029 05 20 
(891) 2019 05 20 
(511) 03 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104012 A 
(800) 1476293 
(151) 2019 02 13 
(181) 2029 02 13 
(891) 2019 02 13 
(511) 06, 07 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104019 A 
(800) 1476421 
(151) 2019 04 24 
(181) 2029 04 24 
(891) 2019 04 24 
(511) 30, 35, 43 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104020 A 
(800) 1476469 
(151) 2019 05 09 
(181) 2029 05 09 
(891) 2019 05 09 
(511) 03, 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104022 A 
(800) 1476521 
(151) 2019 01 18 
(181) 2029 01 18 
(891) 2019 01 18 
(511) 35, 36, 38, 42, 45 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104023 A 
(800) 1476540 
(151) 2019 03 22 
(181) 2029 03 22 
(891) 2019 03 22 
(511) 09, 35, 36, 38, 41, 42 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104127 A 
(800) 1477222 
(151) 2018 09 28 
(181) 2028 09 28 
(891) 2018 09 28 
(511) 07, 37 
__________________________________________ 
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sasaqonlo niSnebi 

(260) AM 2020 104128 A 
(800) 1477228 
(151) 2019 04 25 
(181) 2029 04 25 
(891) 2019 04 25 
(511) 12 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104148 A 
(800) 1477758 
(151) 2018 12 28 
(181) 2028 12 28 
(891) 2018 12 28 
(511) 07, 11, 12, 28, 37 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104257 A 
(800) 1479050 
(151) 2019 05 14 
(181) 2029 05 14 
(891) 2019 05 14 
(511) 29, 30, 32 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104258 A 
(800) 1479068 
(151) 2019 03 20 
(181) 2029 03 20 
(891) 2019 03 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104259 A 
(800) 1479069 
(151) 2019 03 20 
(181) 2029 03 20 
(891) 2019 03 20 
(511) 05 
__________________________________________ 
 
(260) AM 2020 104260 A 
(800) 1479115 
(151) 2019 06 04 
(181) 2029 06 04 
(891) 2019 06 04 
(511) 05 
__________________________________________ 
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saqonlis adgilwarmoSobis dasaxeleba 
 
 
 
 
 

 
(111) 979 
(151) 2020 05 11 
(540)  

ახოები 
(732) ა(ა)იპ „კარდენახის ღვინო“ 

სოფ. კარდენახი, მე-15 შესახვევი 10, გურჯაანის რაიონი, საქართველო 
(511) 33 

_________________________________________ 
 
 
 

 

registrirebuli adgilwarmoSobis dasaxeleba 

 
 

#11  2020 06 10 
 

138 



 
 
 

oficialuri Setyobinebebi 
 

gamogonebebi 
 

patentebis moqmedebis aRdgena 
 

 
(21) AP 2017 14469 
(11) P 2018 6845 B  
(73) დავით ჩაჩანიძე;  

თეიმურაზ ღოღობერიძე;  
ნინო კუნცევა-გაბაშვილი;  
წოვინარ ნაზაროვა 

(54) ნოზემატოზის სამკურნალო საშუალება 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2020 04 07 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2020 06 10 

________________________________________ 
 
(21) AP 2015 14558 
(11) P 2019 7013 B  
(73) მეგა ენდუსტრი კონტროლ სისტემლერი თიჯ. ლტდ შტი. 
(54) პროდუქტის იდენტიფიკაციისა და შევსების მართვის ელექტრონული სისტემა 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 12 31 
პატენტის მოქმედების აღდგენის თარიღი: 2020 06 10 

________________________________________ 

 
patentebis gauqmeba aRdgenis uflebiT 

 
 
(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 ზღვრული 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 ზღვრული თარიღი: 2021 05 20 

________________________________________ 
 
(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 ზღვრული თარიღი: 2021 05 21 

________________________________________ 
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(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 ზღვრული თარიღი: 2021 05 16 

________________________________________ 
 
(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 ზღვრული 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 ზღვრული 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 ზღვრული თარიღი: 2021 05 20 

________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

patentebis moqmedebis aRdgenis vadis amowurva 
 
 

(21) AP 2010 12510 
(11) P 2014 6190 B  
(73) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს 
(54) ნალტრექსონიდან ნალმეფენის ჰიდროქლორიდის მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 05 21 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 05 21 
________________________________________ 
 
(21) AP 2013 13084 
(11) P 2015 6314 B  
(73) მერაბ ფოლადაშვილი;  

გიორგი თავაძე;  
ოთარ ოქროსცვარიძე;  
ზურაბ ასლამაზაშვილი;  
გარეგინ  ზახაროვი;  
გიორგი ონიაშვილი;  
გიორგი მიქაბერიძე;  
ავთანდილ ხვადაგიანი 

(54) ფხვნილოვანი ეგზოთერმული კაზმიდან ნაკეთობის მიღების ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 05 10 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 05 10 

________________________________________ 
 
(21) AP 2014 13468 
(11) P 2015 6416 B  
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე 
(54) 3,4-დიმეთოქსიბიციკლო[4.2.0]ოქტა-1,3,5-ტრიენ-7-კარბონიტრილის სინთეზის ხერხი და 

მისი გამოყენება ივაბრადინის და მისი ფარმაცევტულად მისაღები მჟავა-ადიტიური  
მარილების სინთეზში 

პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 05 14 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 05 14 

________________________________________ 
 
(21) AP 2013 13668 
(11) P 2016 6548 B  
(73) სიფარმ სარლ 
(54) ტრეპროსტინილის და მისი წარმოებულების მიღების გაუმჯობესებული ხერხი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 05 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 05 22 

________________________________________ 
 
(21) AP 2015 13827 
(11) P 2016 6565 B  
(73) სსიპ ,,გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი“;  

დავით  პატარაია;  
ალექსანდრე ქართველიშვილი;  
გიორგი ნოზაძე;  
რუსუდან მაისურაძე 

(54) დახრილი საყრდენის საძირკველი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 05 15 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 05 15 

________________________________________ 
 
 

                                                      
 

 #11  2020 06 10 
 

141 



                                                    
 
 

oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 2013 14111 
(11) P 2018 6826 B  
(73) სიფარმ სარლ 
(54) შუალედური პროდუქტები ტრეპროსტინილის სინთეზისათვის და მათი მიღების ხერხები 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 05 22 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 05 22 

________________________________________ 
 
(21) AP 2004 9073 
(11) P 2008 4567 B  
(73) ოტსუკა ფარმასეუტიკალ კო., ლტდ 
(54) კარბოსტირილის წარმოებულები და განწყობის სტაბილიზატორები ემოციური  

მოშლილობების სამკურნალოდ 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 05 19 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 05 19 

________________________________________ 
 
(21) AP 2005 9723 
(11) P 2011 5316 B  
(73) ინტერდიჯიტალ ტექნოლოჯი კორპორეიშენ  
(54) ხერხი და მოწყობილობა მოკლე შეტყობინების მომსახურების ხელშესაწყობად 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 05 25 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 05 25 

________________________________________ 
 
 
 

patentmflobelis saxelis da/an misamarTis cvlilebebi 
 
 
(21) AP 2010 12647 
(11) P 2015 6224 B  
(54) განწყობის დარღვევის  თერაპიული აგენტი 
პატენტმფლობელი ახალი დასახელება და 
ახალი მისამართი: 

კიოვა კირინ კო., ლტდ (JP)  
1-9-2, ოტემაჩი, ჩიიოდა-კუ, ტოკიო 100-0004, 
იაპონია (JP) 

პატენტმფლობელი ყოფილი დასახელება და 
ყოფილი მისამართი: 

კიოვა ჰაკო კირინ კო., ლტდ 
1-6-1, ოჰტემაჩი, ჩიიოდა-კუ, ტოკიო 100-8185,  
იაპონია (JP) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 05 2020 
________________________________________ 

 
(21) AP 2010 12648 
(11) P 2015 6225 B  
(54) შფოთვითი დარღვევის თერაპიული აგენტი 
პატენტმფლობელი ახალი დასახელება და 
ახალი მისამართი: 

კიოვა კირინ კო., ლტდ (JP)  
1-9-2, ოტემაჩი, ჩიიოდა-კუ, ტოკიო 100-0004, 
იაპონია (JP) 

პატენტმფლობელი ყოფილი დასახელება და 
ყოფილი მისამართი: 

კიოვა ჰაკო კირინ კო., ლტდ 
1-6-1, ოჰტემაჩი, ჩიიოდა-კუ, ტოკიო 100-8185,  
იაპონია (JP) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29 05 2020 
________________________________________ 

 
 
 
 

                                                      
 

 #11  2020 06 10 
 

142 



                                                    
 
 

oficialuri Setyobinebebi 

(21) AP 2016 14604 
(11) P 2019 7007 B  
(54) თერაპიული აგენტი შუბლის წილის დისფუნქციისთვის 
პატენტმფლობელი ახალი დასახელება და 
ახალი მისამართი: 

კიოვა კირინ კო., ლტდ (JP)  
1-9-2, ოტემაჩი, ჩიიოდა-კუ, ტოკიო 100-0004, 
იაპონია (JP) 

პატენტმფლობელი ყოფილი დასახელება და 
ყოფილი მისამართი: 

კიოვა ჰაკო კირინ კო., ლტდ 
1-6-1, ოჰტემაჩი, ჩიიოდა-კუ, ტოკიო 100-8185,  
იაპონია (JP) 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 29-05-2020 
________________________________________ 

 
 
(21) AP 2015 14636 
(11) P 2020 7090 B  
(54) ბიოდეგრადირებადი  ვაზნები  გლუვლულიანი  თოფებისთვის 
პატენტმფლობელი ახალი დასახელება და 
ახალი მისამართი: 

ბიო ამმო, ს.ლ. (ES)  
C/მაესტროს, 2, 40440 სანტა მარია ლა რეალ დე ნიევა 
(სეგოვია), ესპანეთი (ES) 

პატენტმფლობელი ყოფილი დასახელება და 
ყოფილი მისამართი: 

ენრიკე  ლოპეს-პოსას ლანუსა 
ნუესტრა სენიორა დე გრასია 3-5ა, მარბელია, მალაგა, 
29602, ესპანეთი 

რეესტრში შეტანის თარიღი: 27 05 2020 
________________________________________ 

 
sasargeblo modelebi 

 
patentebis gauqmeba aRdgenis uflebiT 

 
 
(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 ზღვრული 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 ზღვრული თარიღი: 2021 05 17 

________________________________________ 

 
patentis moqmedebis aRdgenis vadis amowurva 

 
 

(21) AU 2014 13464 
(11) U 2015 1862 Y  
(73) დოდო თავდიდიშვილი; 
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მანანა ფხაკაძე;  
ცირა ხუციძე 

(54) ბიოლოგიურად აქტიური საკონდიტრო პროდუქტი 
პატენტის გაუქმების თარიღი: 2019 05 14 
პატენტის მოქმედების აღდგენის ვადის ამოწურვის თარიღი: 2020 05 14 

________________________________________ 

 
dizainebi 

 
dizainebis registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 

 
 
(11) D 2015 630 S 
(73) როიალ არმენია ჯვ ლლს (AM)  

დავითაშენის მე-2 რაიონი, კორპ. 26, ბ. 38, 0054, ერევანი, სომხეთი (AM) 
(54) ყავის საფუთავი 
(28) 3 
(24) 2015 05 27 
(18) 2025 05 27 
(58) 2020 05 21 

________________________________________ 
 
(11) D 2015 631 S 
(73) როიალ არმენია ჯვ ლლს (AM)  

დავითაშენის მე-2 რაიონი, კორპ. 26, ბ. 38, 0054, ერევანი, სომხეთი (AM) 
(54) ყავის საფუთავი 
(28) 1 
(24) 2015 06 15 
(18) 2025 06 15 
(58) 2020 05 20 

________________________________________ 

 
dizainebis registraciis gauqmeba 

 
 
(11) D 2014 601 S 
(73) გოჩა ფიფია (GE)  

ბუდაპეშტის  ქ. 11, ბ. 55, 0160, თბილისი, საქართველო (GE) 
(54) სარეკლამო მოწყობილობა ბოთლის მაგნიტური დამჭერით 
(18) 2019 11 06 
(58) 2020 05 21 

________________________________________ 
 

(11) D 2014 604 S 
(73) იადონ კაპანაძე (GE)  

გედევანიშვილის ქ.10, 3300,მცხეთა,  საქართველო (GE) 
(54) სიტყვის გრაფიკული გამოსახულება 
(18) 2019 11 21 
(58) 2020 05 29 

________________________________________ 
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mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba 
 
 
(11) D 2015 631 S 
(54) ყავის საფუთავი 
მფლობელის ახალი სახელი და/ან მისამართი: როიალ არმენია ჯვ ლლს (AM)  

დავითაშენის მე-2 რაიონი, კორპ. 26, ბ. 38, 0054, 
ერევანი, სომხეთი (AM) 

მფლობელის ყოფილი სახელი და/ან მისამართი: როიალ არმენია ჯვ ლლს (AM)  
დავითაშენის მე-2 რაიონი, კორპ. 26, ბ. 38, 0054, 
ერევანი, სომხეთი (AM) 

(58) 2020 05 20 
________________________________________ 

 
saerTaSoriso dizainebis registraciis moqmedebis  

vadis gagrZeleba 

 
(11) DM/84194 
(73) MAGIC PRODUCTION GROUP S.A.  

Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 Findel (BX) 
(15) 2014 08 12 
(24) 2014 08 12 
(18) 2024 08 12 
(28) 2 
(28') 2 
(54) Construction elements 

________________________________________ 
 
(11) DM/85921 
(73) BALEV EOOD, bul. Vladislav Varnenchik No.256, BG-9009 Varna (BG)  

BALEV CORPORATION EOOD, bul. Vladislav Varnenchik No. 260, BG-9009 Varna (BG) 
(15) 2015 02 17 
(24) 2015 02 17 
(18) 2025 02 17 
(28) 4 
(28') 4 
(54) Labels for air-fresheners 

________________________________________ 
 

 
saerTaSoriso dizainebis registraciis moqmedebis  

vadis gauqmeba 

 
 
(11) DM/84523 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD) 

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 10 06 
(58) 2020 05 28 

________________________________________ 
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(11) DM/84524 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 10 06 
(58) 2020 05 28 

________________________________________ 
 
(11) DM/84525 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 10 06 
(58) 2020 05 28 

________________________________________ 
 
(11) DM/84526 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 10 07 
(58) 2020 05 28 

________________________________________ 
 
(11) DM/84527 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 10 07 
(58) 2020 05 28 

________________________________________ 
 
(11) DM/84528 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 10 07 
(58) 2020 05 28 

________________________________________ 
 

(11) DM/84556 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 10 03 
(58) 2020 05 28 

________________________________________ 
 
(11) DM/84557 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/ Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 10 03 
(58) 2020 05 28 

________________________________________ 
 
(11) DM/84560 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/ Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 10 06 
(58) 2020 05 28 

________________________________________ 
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(11) DM/84629 
(73) CARNU ANDREI MARCEL  

5 George Calinescu str., ap. 2, Sector 1, Bucharest (RO) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 10 06 
(58) 2020 05 28 

________________________________________ 
 
(11) DM/84648 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 10 07 
(58) 2020 05 28 

________________________________________ 
 
(11) DM/84649 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 10 07 
(58) 2020 05 28 

________________________________________ 
 

(11) DM/84667 
(73) GUNSAN ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

Osmangazi Mahallesi Yildirim Beyazit Caddesi No:29, Sancaktepe/Istanbul (TR) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 09 30 
(58) 2020 05 28 

________________________________________ 
 
(11) DM/84728 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 10 06 
(58) 2020 05 28 

________________________________________ 
 
(11) DM/84732 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 10 06 
(58) 2020 05 28 

________________________________________ 
 
(11) DM/84832 
(73) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)  

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH) 
რეგისტრაციის მოქმედების გაუქმების თარიღი: 2019 11 10 
(58) 2020 05 28 

________________________________________ 
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(111) M 2000 13337 R2 
(156) 2000 06 09 
(186) 2030 06 09 
(732) დიო ბოია ფაბრიქალარი სანაიი ვე  

თიჯარეტ ანონიმ შირქეთი 
შეჰით ფეთჰიბეი ჯად. N 120, იზმირი,  
თურქეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13343 R2 
(156) 2000 06 09 
(186) 2030 06 09 
(732) მარიოტ უორლდუაიდ კორპორეიშენ 

10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,  
მერილენდი 20817, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13382 R2 
(156) 2000 06 09 
(186) 2030 06 09 
(732) გრუპმან ფონსიე აგრიკოლ დე ვინობლ  

დე ლა ბარონ ფილიპინ დე როტშილდ  
(ბარონ ფილიპინ დე როტშილდ ჯ.ფ.ა.) 
შატო მუტონ როტშილდი, 33250  
პოიაკი, საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13368 R2 
(156) 2000 06 09 
(186) 2030 06 09 
(732) ბარონ ფილიპ დე როტშილდ ს.ა. 

რიუ დე გრასი, 33250 პოიიაკი,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13367 R2 
(156) 2000 06 09 
(186) 2030 06 09 
(732) ბარონ ფილიპ დე როტშილდ ს.ა. 

რიუ დე გრასი, 33250 პოიიაკი,  
საფრანგეთი 

__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13426 R2 
(156) 2000 07 12 
(186) 2030 07 12 
(732) ჰიუნდაი მოტორ კომპანი  

140-2, კი-დონგი, ჯონგრო-კუ, სეული,  
კორეის რესპუბლიკა 

__________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
(111) M 2000 13469 R2 
(156) 2000 09 11 
(186) 2030 09 11 
(732) ვრანგლერ აპარელ კორპ. 

3411 სილვერსაიდ როუდი, უილმინგტო- 
ნი, დელავერი 19810, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19952 R1 
(156) 2009 11 18 
(186) 2029 11 18 
(732) შპს „დელიკატო“ 

ბუდაპეშტის ქ. 3ა, ბ. 50, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19891 R1 
(156) 2009 10 16 
(186) 2029 10 16 
(732) სს „თიბისი ბანკი“ 

მარჯანიშვილის ქ. 7, 0102, თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20338 R1 
(156) 2010 03 25 
(186) 2030 03 25 
(732) შპს „იმპექსფარმი“ 

გოთუას ქ. 3, 0160, თბილისი,   
საქართველო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20362 R1 
(156) 2010 03 26 
(186) 2030 03 26 
(732) უნივერსალ სიტი სტიუდიოს ლლკ 

100 უნივერსალ სიტი პლაზა,  
უნივერსალ-სიტი, კალიფორნია 91608,  
აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20351 R1 
(156) 2010 03 25 
(186) 2030 03 25 
(732) შპს „იმპექსფარმი“ 

გოთუას ქ. 3, 0160, თბილისი,  
საქართველო 

__________________________________________ 
 
 

sasaqonlo niSnebi 
 

 

registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba 
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(111) M 2010 20541 R1 
(156) 2010 06 11 
(186) 2030 06 11 
(732) ქუალკომ ინკორპორეიტიდ 

5775 მორჰაუზ დრაივი, სან-დიეგო,  
კალიფორნია 92121-1714, აშშ 

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20551 R1 
(156) 2010 06 11 
(186) 2030 06 11 
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20552 R1 
(156) 2010 06 11 
(186) 2030 06 11 
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20777 R1 
(156) 2010 09 24 
(186) 2030 09 24 
(732) ჰსბკ გრუპ მენეჯმენტ სერვისიზ  

ლიმიტიდ 
8 კანადა სქვეარი, ლონდონი, E14 5HQ,  
გაერთიანებული სამეფო 

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20783 R1 
(156) 2010 09 24 
(186) 2030 09 24 
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

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

__________________________________________ 
 
(111) M 2010 20784 R1 
(156) 2010 09 24 
(186) 2030 09 24 
(732) აბდი იბრაჰიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ  

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

__________________________________________ 
 

(111) M 2010 21007 R1 
(156) 2010 12 13 
(186) 2030 12 13 
(732) შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ 

მ. კოსტავას ქ, I შესახვ. 33, 0179,  
თბილისი,  საქართველო 

__________________________________________ 
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(111) M 2020 32270 R  
(732) ტოა ინდასტრი. კო., ლტდ 

2-5-12 სოტოკანდა ჩიიოდაკუ ტოკიო,  
იაპონია 

(770) დავით  გოგიძე 
შატბერაშვილის ქ. 4, ბ. 99, 0179,  
თბილისი  საქართველო 

(580) 2020 05 13 
__________________________________________ 
 
(111) M 1995 629 R  
(732) სიემსი მაგნეტიქს კორპორეიშნ 

15 ფლ., 53, მინგ ჩუან ვ. რდ., ტაიპეი,  
104, ტაივანი, ჩინეთის პროვინცია 

(770) მიცუბიში ქემიკალ მედია კო., ლტდ. 
3-20, კანდაოგავამაჩი, ჩიიოდა-კუ,  
ტოკიო, იაპონია 

(580) 2020 05 12 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 2016 R  
(732) ასპენ გლობალ ინკორპორეიტიდ 

ჯბს პლაზა, კორნერ ლა სალეტი &  
როიალ როუდსი, გრენდ ბეი, მავრიკი 

(770) ასტრაზენეკა უკ ლიმიტიდ 
კემბრიჯ ბიომედიკალ კამპუსი, 1  
ფრენსის კრიკ ავენიუ, კემბრიჯი, CB2  
0AA, გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2020 05 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2014 24960 R  
(732) ალ მას ინტერნეშენელ ლტდ. 

კრაიგმუირ ჩემბერი, პო ბოქს 71, როუდ  
ტაუნი, ტორტოლა VG1110, ვირჯინის 
კუნძულები (ბრიტანეთის) 

(770) ალ-ზავრა'ა ფორ ტობაკო ენდ სიგარეთს 
თრეიდინგ 
ს.ყ. 941936, ამანი 11194, იორდანია 

(580) 2020 04 22 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 5171 R  
(732) ასპენ გლობალ ინკორპორეიტიდ 

ჯბს პლაზა, კორნერ ლა სალეტი &  
როიალ როუდსი, გრენდ ბეი, მავრიკი 

(770) ასტრაზენეკა აბ 
ვასტრა მალარეჰამნენ 9, 15185  
სოდერტალიე, შვედეთი 

(580) 2020 05 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 25723 R  
(732) ალ მას ინტერნეშენელ ლტდ. 

კრაიგმუირ ჩემბერი, პო ბოქს 71, როუდ  

 
 
 
ტაუნი, ტორტოლა VG1110, ვირჯინის  
კუნძულები (ბრიტანეთის) 

(770) ალ-ზავრა'ა ფორ ტობაკო ენდ სიგარეთს  
ტრეიდინგ 
ს.ყ. 941936, ამანი 11194, იორდანია 

(580) 2020 05 27 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 27000 R  
(732) ალ მას ინტერნეშენელ ლტდ. 

კრაიგმუირ ჩემბერი, პო ბოქს 71, როუდ  
ტაუნი, ტორტოლა VG1110, ვირჯინის  
კუნძულები (ბრიტანეთის) 

(770) ალ-ზავრაა ფორ ტობაკო ენდ სიგარეტს  
ტრეიდინგ 
ს/ყ 941936, ამანი 11194, იორდანია 

(580) 2020 04 22 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26019 R  
(732) შპს „გლობალ ბიერ ჯორჯია“ 

სოფ. წილკანი, მცხეთა, 3319,  
საქართველო 

(770) სს „ჯორჯიან ბევერიჯის ჰოლდინგი“ 
პეტრე მელიქიშვილის გამზ.8ა/ ერეკლე  
ტატიშვილის ქ. 1, მთაწმინდის რაიონი,  
0179, თბილისი  საქართველო 

(580) 2020 05 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 6177 R  
(732) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
(770) მონდელეზ იუროპ გმბჰ 

ლინდბერგ-ალეე 1, 8152 გლატპარკი,  
შვეიცარია 

(580) 2020 05 19 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 6178 R  
(732) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
(770) მონდელეზ იუროპ გმბჰ 

ლინდბერგ-ალეე 1, 8152 გლატპარკი,  
შვეიცარია 

(580) 2020 05 19 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 6179 R  
(732) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ  

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
(770) მონდელეზ იუროპ გმბჰ 

ლინდბერგ-ალეე 1, 8152 გლატპარკი,  
შვეიცარია 

uflebebis sruli gadacema 
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(580) 2020 05 19 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26290 R  
(732) შპს „გლობალ ბიერ ჯორჯია“ 

სოფ. წილკანი, მცხეთა, 3319,  
საქართველო 

(770) სს „ჯორჯიან ბევერიჯის ჰოლდინგი“ 
პეტრე მელიქიშვილის გამზ. N8ა/ ერეკლე  

ტატიშვილის ქ. 1, 0179, თბილისი,  
საქართველო 

(580) 2020 05 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26291 R  
(732) შპს „გლობალ ბიერ ჯორჯია“ 

სოფ. წილკანი, მცხეთა, 3319,  
საქართველო 

(770) სს „ჯორჯიან ბევერიჯის ჰოლდინგი“ 
პეტრე მელიქიშვილის გამზ. 8ა/ ერეკლე  
ტატიშვილის ქ. 1, მთაწმინდის რაიონი, 
0179, თბილისი,  საქართველო 

(580) 2020 05 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 4958 R  
(732) ასპენ გლობალ ინკორპორეიტიდ 

ჯბს პლაზა, კორნერ ლა სალეტი &  
როიალ როუდსი, გრენდ ბეი, მავრიკი 

(770) ასტრაზენეკა აბ 
ვასტრა მალარეჰამნენ 9, 15185  
სოდერტალიე, შვედეთი 

(580) 2020 05 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 4959 R  
(732) ასპენ გლობალ ინკორპორეიტიდ 

ჯბს პლაზა, კორნერ ლა სალეტი &  
როიალ როუდსი, გრენდ ბეი, მავრიკი 

(770) ასტრაზენეკა აბ 
ვასტრა მალარეჰამნენ 9, 15185  
სოდერტალიე, შვედეთი 

(580) 2020 05 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 2661 R  
(732) ასპენ გლობალ ინკორპორეიტიდ 

ჯბს პლაზა, კორნერ ლა სალეტი &  
როიალ როუდსი, გრენდ ბეი, მავრიკი 

(770) ასტრაზენეკა აბ 
ვასტრა მალარეჰამნენ 9, 15185  
სოდერტალიე, შვედეთი 

(580) 2020 05 15 
__________________________________________ 
 
 
 

(111) M 1996 2160 R  
(732) ასპენ გლობალ ინკორპორეიტიდ 

ჯბს პლაზა, კორნერ ლა სალეტი &  
როიალ როუდსი, გრენდ ბეი, მავრიკი 

(770) ასტრაზენეკა აბ 
ვასტრა მალარეჰამნენ 9, 15185  
სოდერტალიე, შვედეთი 

(580) 2020 05 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 29544 R  
(732) შპს „გლობალ ბიერ ჯორჯია“ 

სოფ. წილკანი, მცხეთა, 3319,  
საქართველო 

(770) სს „ჯორჯიან ბევერიჯის ჰოლდინგი“ 
პეტრე მელიქიშვილის გამზ. 8ა/ ერეკლე  
ტატიშვილის ქ. 1, მთაწმინდის რაიონი,   
0179, თბილისი, საქართველო 

(580) 2020 05 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 28157 R  
(732) შპს „გლობალ ბიერ ჯორჯია“ 

სოფ. წილკანი, მცხეთა, 3319,  
საქართველო 

(770) სს „ჯორჯიან ბევერიჯის ჰოლდინგი“ 
პეტრე მელიქიშვილის გამზ. 8ა/ ერეკლე  
ტატიშვილის ქ. 1, მთაწმინდის რაიონი,   
0179, თბილისი, საქართველო  

(580) 2020 05 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 2016 27761 R  
(732) შპს „გლობალ ბიერ ჯორჯია“ 

სოფ. წილკანი, მცხეთა, 3319,  
საქართველო 

(770) სს „ჯორჯიან ბევერიჯის ჰოლდინგი“ 
პეტრე მელიქიშვილის გამზ. 8ა/ ერეკლე  
ტატიშვილის ქ. 1, მთაწმინდის რაიონი,   
0179, თბილისი, საქართველო 

(580) 2020 05 18 
__________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

 
 
 
 
(111) M 1997 6817 R  
(732) მაკკორმიკ & კომპანი, ინკორპორეიტიდ 

24  შილინგ როუდ, სუიტი 1, ჰანტ ვალი,  
MD 21031, აშშ 

(770) მაკკორმიკ & კომპანი, ინკორპორეიტიდ 
18 ლოვეტონ სირქლი, სპარქსი,  
მერილენდი 21152-6000, აშშ 

(580) 2020 05 18 
__________________________________________ 
 
(111) M 1998 8117 R  
(732) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
(770) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6301 ცუგი, შვეიცარია 
(580) 2020 05 13 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12266 R  
(732) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
(770) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6301 ცუგი, შვეიცარია 
(580) 2020 05 13 
__________________________________________ 
 
(111) M 2004 15659 R  
(732) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
(770) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6301 ცუგი, შვეიცარია 
(580) 2020 05 13 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 2016 R  
(732) ასტრაზენეკა უკ ლიმიტიდ 

კემბრიჯ ბიომედიკალ კამპუსი, 1  
ფრენსის კრიკ ავენიუ, კემბრიჯი, CB2 
0AA, გაერთიანებული სამეფო 

(770) ასტრაზენეკა უკ ლიმიტიდ 
2 კინგდომ სტრიტი, ლონდონი,  W2 6BD, 
გაერთიანებული სამეფო 

(580) 2020 05 15 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 5282 R  
(732) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
(770) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6301 ცუგი, შვეიცარია 
(580) 2020 05 13 
__________________________________________ 
 

 
 
 
 
(111) M 1997 5285 R  
(732) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
(770) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6301 ცუგი, შვეიცარია 
(580) 2020 05 13 
__________________________________________ 
 
(111) M 2015 26080 R  
(732) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
(770) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6301 ცუგი, შვეიცარია 
(580) 2020 05 13 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 3345 R  
(732) აზარო ბოტე 

49 ავენიუ დე ლ'ოპერა, 75002, პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) აზარო ბოტე სას 
49 ავენიუ დე ლ'ოპერა, 75002, პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2020 05 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 7335 R  
(732) აზარო ბოტე 

49 ავენიუ დე ლ'ოპერა, 75002, პარიზი,  
საფრანგეთი 

(770) აზარო ბოტე სას 
49 ავენიუ დე ლ'ოპერა, 75002, პარიზი,  
საფრანგეთი 

(580) 2020 05 10 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 4171 R  
(732) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
(770) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6301 ცუგი, შვეიცარია 
(580) 2020 05 13 
__________________________________________ 
 
(111) M 1996 4174 R  
(732) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
(770) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6301 ცუგი, შვეიცარია 
(580) 2020 05 14 
__________________________________________ 
 
 
 

mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba 
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oficialuri Setyobinebebi 

(111) M 1997 6176 R  
(732) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
(770) კრაფტ ფუდს შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6301 ცუგი, შვეიცარია 
(580) 2020 05 13 
__________________________________________ 
 
(111) M 1997 6180 R  
(732) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
(770) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6301 ცუგი, შვეიცარია 
(580) 2020 05 13 
__________________________________________ 
 
(111) M 2000 13155 R  
(732) ემერი ოლეოხემიკალს გმბჰ 

პაულ-თომას-შტრასე 56, 40599 
დუსელდორფი, გერმანია 

(770) ემერი ოლეოხემიკალს გმბჰ 
ჰენკელშტრასე 67, 40589  
დიუსელდორფი, გერმანია 

(580) 2020 05 19 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 29177 R  
(732) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
(770) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, ცუგი 6301, შვეიცარია 
(580) 2020 05 13 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 29178 R  
(732) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
(770) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, ცუგი 6301, შვეიცარია 
(580) 2020 05 13 
__________________________________________ 
 
(111) M 2017 29202 R  
(732) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
(770) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, ცუგი 6301, შვეიცარია 
(580) 2020 05 13 
__________________________________________ 
 
(111) M 2018 30548 R  
(732) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
(770) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, ცუგი 6301, შვეიცარია 
(580) 2020 05 13 
__________________________________________ 
 

(111) M 2019 30936 R  
(732) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
(770) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, ცუგი 6301, შვეიცარია 
(580) 2020 05 13 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30937 R  
(732) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
(770) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, ცუგი 6301, შვეიცარია 
(580) 2020 05 13 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 30938 R  
(732) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, 6300 ცუგი, შვეიცარია 
(770) კრაფტ ფუდზ შვაიც ჰოლდინგ გმბჰ 

ხოლერშტრასე 4, ცუგი 6301, შვეიცარია 
(580) 2020 05 13 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 31393 R  
(732) მჯნ უ.ს. ჰოლდინგზ ლლკ 

2400 ვესტ ლოიდ ექსპრესუეი,  
ევანსვილი, ინდიანა 47721-0001, აშშ 

(770) მჯნ უ.ს. ჰოლდინგზ ლლკ 
225 ნორთ კანალ სტრიტი, 25 ფლორი,  
ჩიკაგო, ილინოისი 60606, აშშ 

(580) 2020 05 13 
__________________________________________ 
 
(111) M 2019 32165 R  
(732) მჯნ უ.ს. ჰოლდინგზ ლლკ 

2400 ვესტ ლოიდ ექსპრესუეი,  
ევანსვილი, ინდიანა 47721-0001, აშშ 

(770) მჯნ უ.ს. ჰოლდინგზ ლლკ 
225 ნორთ კანალ სტრიტი, 25 ფლორი,  
ჩიკაგო, ილინოისი 60606, აშშ 

(580) 2020 05 13 
__________________________________________ 
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oficialuri Setyobinebebi 

 
 
 
 
(111) M 1999 12929 R  
(151) 1999 11 04 
(732) ზოეტის პ  ლლკ 

100 კამპუს დრაივი, ფლორემ პარკი,  
ნიუ-ჯერზი 07932, აშშ 

(141) 2020 05 25 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12953 R  
(151) 1999 11 09 
(732) უნილევერ ნ.ვ. 

ვეენა 455, NL-3013 AL როტერდამი, 
ნიდერლანდები 

(141) 2020 05 25 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19946 R  
(151) 2009 11 18 
(732) ზჰს იპ უორლდვაიდ სარლ 

ავენიუ რევერდილ 14, 1260 ნიონი,  
შვეიცარია 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19947 R  
(151) 2009 11 18 
(732) ზჰს იპ უორლდვაიდ სარლ 

ავენიუ რევერდილ 14, 1260 ნიონი,  
შვეიცარია 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19948 R  
(151) 2009 11 18 
(732) შპს „სოფია +“ 

ვაჟა-ფშაველას გამზ., VII კვარტ., კორ. 6,  
 ბ. 20, 0186, თბილისი,  საქართველო 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19950 R  
(151) 2009 11 18 
(732) შპს „პრესტო“ 

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 74ა, 0162, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19951 R  
(151) 2009 11 18 
(732) შპს „ან-კო“ 

აკაკი წერეთლის გამზ. 51/2, 0119,  
თბილისი, საქართველო 
 

 
 
 

 
(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19954 R  
(151) 2009 11 18 
(732) რამაზ ჯანთიშვილი 

ვარკეთილი 3, IV მკრ., კორპ. 407,  
ბ. 128, 0163, თბილისი, საქართველო 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19955 R  
(151) 2009 11 18 
(732) იფექ ქაღით სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ქანიონ ოფის ბიუიუქდერე ჯად. No:185,  
ლევენთი, 34394სტამბული, თურქეთი 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19956 R  
(151) 2009 11 18 
(732) იფექ ქაღით სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ  

შირქეთი 
ქანიონ ოფის ბიუიუქდერე ჯად. N185,  
ლევენთი, სტამბოლი, თურქეთი 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19958 R  
(151) 2009 11 18 
(732) ზე კოკა-კოლა კომპანი, დელავერის  

შტატის კორპორაცია 
უან კოკა-კოლა პლაზა, ატლანტა,  
ჯორჯია 30313, აშშ 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19962 R  
(151) 2009 11 18 
(732) ჯენერალ მოტორს ლლკ 

300 რენესანს სენტერი, სიტი-ოფ- 
დეტროიტი, მიჩიგანის შტატი  
48265-3000, აშშ 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19968 R  
(151) 2009 11 18 
(732) შპს „ასფარმა“- საქართველოს  

ფარმაცევტული კომპანია 
შევჩენკოს ქ. 12, 0108, თბილისი,  
საქართველო 

sasaqonlo niSnebis registraciis Sewyveta  
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(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19969 R  
(151) 2009 11 18 
(732) პერდიგან აგროინდუსტრიალ ს/ა 

ავენიდა ესკოლა პოლიტეკნიკა, N 760, 
ჟაგუარი, 05350-901 სან- პაულუ, სან- 
პაულუ, ბრაზილია 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19970 R  
(151) 2009 11 18 
(732) შპს „პიქსელი“ 

გამსახურდიას გამზ. 39, ბ. 63, 0160,  
თბილისი,  საქართველო 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19971 R  
(151) 2009 11 18 
(732) შპს „სოლო სტუდიო“ 

გამსახურდიას გამზ. 39, ბ. 63, 0160,  
თბილისი,  საქართველო 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19979 R  
(151) 2009 11 18 
(732) შპს „პროექტის კეპიტალ“ 

ულ. სმირნოვსკაია, დ.10, სტრ.3, 109052  
მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19980 R  
(151) 2009 11 18 
(732) ზაროუნი ფუდზ 

ს/ყ 8351, დუბაი, არაბთა  
გაერთიანებული საამიროები 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19981 R  
(151) 2009 11 18 
(732) პეპსიკო, ინკ., (ჩრდილოეთი  

კაროლინას კორპორაცია) 
700 ანდერსონ ჰილ როუდი, პერჩეიზი,  
ნიუ-იორკი 10577, აშშ 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19984 R  
(151) 2009 11 18 
(732) პეპსიკო, ინკ., (ჩრდილოეთი კაროლინას  

კორპორაცია) 

700 ანდერსონ ჰილ როუდი, პერჩეიზი,  
ნიუ-იორკი 10577, აშშ 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19985 R  
(151) 2009 11 18 
(732) პეპსიკო, ინკ. (ჩრდილოეთი კაროლინას  

კორპორაცია) 
700 ანდერსონ ჰილ როუდი, პერჩეიზი,  
ნიუ-იორკი 10577, აშშ 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19989 R  
(151) 2009 11 18 
(732) ნიუვეის ინკ. 

2089 ნიუვეის დრაივი, სპრინგვილი,  
UT 84663, აშშ 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19990 R  
(151) 2009 11 18 
(732) ნიუვეის ინკ. 

2089 ნიუვეის დრაივი, სპრინგვილი,  
UT 84663, აშშ 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19991 R  
(151) 2009 11 18 
(732) ავთანდილ კაჭახიძე  

შოთა რუსთაველის 139, ბ. 39, 4600,  
ქუთაისი, 4600, საქართველო 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
 
(111) M 2009 19992 R  
(151) 2009 11 18 
(732) ლევან პოტასკაევი 

ქარხნის ქ. 20, 6600, სოხუმი, საქართველო 
(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19993 R  
(151) 2009 11 18 
(732) ლევან პოტასკაევი 

ქარხნის ქ. 20, 6600, სოხუმი, საქართველო 
(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19994 R  
(151) 2009 11 18 
(732) სს „თბილქიმფარმი“ 
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წულაძის ქ. 34, 0113, თბილისი, 
საქართველო 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19995 R  
(151) 2009 11 18 
(732) სს „თბილქიმფარმი“ 

წულაძის ქ. 34, 0113, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19996 R  
(151) 2009 11 18 
(732) დრაფტფსბ, ინკ. 

633 ნორთ სენტ-კლერი, ჩიკაგო,  
ილინოისი 60611, აშშ 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19997 R  
(151) 2009 11 18 
(732) სს „ბითიეი ბანკი“ 

წერეთლის გამზ. 73ა, 0119, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19998 R  
(151) 2009 11 18 
(732) სს „ბითიეი ბანკი“ 

წერეთლის გამზ. 73ა, 0119, თბილისი,  
 საქართველო 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19999 R  
(151) 2009 11 18 
(732) სს „ბითიეი ბანკი“ 

წერეთლის გამზ. 73ა, 0119, თბილისი,   
საქართველო 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20002 R  
(151) 2009 11 18 
(732) საიდ ნასიბი 

კაუერ რინგი 63, 53560 ვეტელშოსი,  
გერმანია 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 19904 R  
(151) 2009 10 16 
(732) სს „ლომისი“ 

სოფ. ნატახტარი, 3308, მცხეთის რაიონი,   
საქართველო 

(141) 2020 06 01 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20008 R  
(151) 2009 11 18 
(732) პფაიზერ აირლენდ ფარმასიუტიკალზ,  

კერძო არაშეზღუდული პასუხისმგებ- 
ლობის კომპანია რეგისტრირებული  
ირლანდიაში (რეგისტრაციის ნომერი  
490938)  
ოპერეიშენ სუპორტ გრუპი, რინგასკიდი,  
ქაუნთი კორკი, ირლანდია 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20013 R  
(151) 2009 11 18 
(732) შპს „სტრომოსი“ 

ილია ჭავჭავაძის პირველი ჩიხი, 33,  
ბ. 40, 0179, თბილისი,  საქართველო 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20014 R  
(151) 2009 11 18 
(732) სტრაკან ინტერნასიონალ ს.ა რ.ლ. 

13-15, ავენიუ დე ლა ლიბერტე, L-1931  
ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20015 R  
(151) 2009 11 18 
(732) თინათინ კვაჭაძე 

ირაკლი აბაშიძის ქ. 30, ბ. 2, 0179,  
თბილისი, საქართველო 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20016 R  
(151) 2009 11 18 
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი 

300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი,  
N.Y. 10022, აშშ 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20017 R  
(151) 2009 11 18 
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი 

300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი,  N.Y.  
10022, აშშ 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
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(111) M 2009 20019 R  
(151) 2009 11 18 
(732) თამარ თავბერიძე 

იპოლიტე ხვიჩიას ქ. 31, ბ.8, 0160, 
თბილისი, საქართველო 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20020 R  
(151) 2009 11 18 
(732) შპს „ჯიტეკი“ 

თამარაშვილის ქ. 13ა, 0162, თბილისი,  
საქართველო 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20021 R  
(151) 2009 11 18 
(732) შპს „მაკნატუნა“ 

გუგუნავას ქ.13 (ნაკვ.N4-3/2), 4600,  
ქუთაისი, საქართველო 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
 
(111) M 2009 20026 R  
(151) 2009 11 18 
(732) ნოვარტის აგ 

4002 ბაზელი, შვეიცარია 
(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20031 R  
(151) 2009 11 18 
(732) ენერჯი ბრენდზ ინკ. 

17-20 უაიტსტოუნ ექსპრესვეი,  
უაიტსტოუნი, ნიუ-იორკი 11357, აშშ 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20032 R  
(151) 2009 11 18 
(732) ენერჯი ბრენდზ ინკ. 

17-20 უაიტსტოუნ ექსპრესვეი,  
უაიტსტოუნი, ნიუ-იორკი 11357, აშშ 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 2009 20036 R  
(151) 2009 11 18 
(732) ენერჯი ბრენდზ ინკ. 

17-20 უაიტსტოუნ ექსპრესვეი,  
უაიტსტოუნი, ნიუ-იორკი 11357, აშშ 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
 

(111) M 2009 20038 R  
(151) 2009 11 18 
(732) ებოტ ლაბორატორის 

100 ებოტ პარკ როუდი, ებოტ პარკი,  
ილინოისი 60064, აშშ 

(141) 2020 06 02 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12961 R  
(151) 1999 11 09 
(732) ქეარსტრიმ ჰელს, ინკ    

150 ვერონა სტრიტი, როჩესტერი,  
ნიუ-იორკი 14608, აშშ 

(141) 2020 05 25 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12962 R  
(151) 1999 11 09 
(732) ქეარსტრიმ ჰელს, ინკ   

150 ვერონა სტრიტი, როჩესტერი,  
ნიუ-იორკი 14608, აშშ 

(141) 2020 05 25 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12964 R  
(151) 1999 11 09 
(732) ისტმენ კოდაკ კომპანი 

343, სტეიტ სტრიტი, როჩესტერი, 
ნიუ იორკი 14650, აშშ 

(141) 2020 05 25 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12965 R  
(151) 1999 11 09 
(732) ქეარსტრიმ ჰელს, ინკ    

150 ვერონა სტრიტი, როჩესტერი,  
ნიუ-იორკი 14608, აშშ 

(141) 2020 05 25 
__________________________________________ 
 
(111) M 1999 12966 R  
(151) 1999 11 09 
(732) ისტმენ კოდაკ კომპანი 

343, სტეიტ სტრიტი, როჩესტერი, 
ნიუ იორკი 14650, აშშ 

(141) 2020 05 25 
__________________________________________ 
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(111) M 2019 32163 R  
(732) ამაზონ იუროპ კორ ს.ა.რ.ლ. 

38 ავენიუ ჯონ ფ. კენედი, L-1855,  
ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი 

(511)  
9 – სახლის ავტომატური მართვის მოწყობი-
ლობები; ხმის, მონაცემების და გამოსახულე-
ბის გადაცემის უსადენო კავშირის მოწყობი-
ლობები; ხმის და მონაცემების გადამცემ-მიმ-
ღები მოწყობილობები; ავტონომიური, ხმით 
მართვადი საინფორმაციო მოწყობილობები; 
ავტონომიური, ხმით მართვადი პირადი დამ-
ხმარე მოწყობილობა ინტეგრირებული მომსა-
ხურებებით, უზრუნველყოფილი აპლიკაციე-
ბის მეშვეობით; ხმით მართვადი ხმამაღლამო-
ლაპარაკეები; სამეცნიერო, საზღვაო, გეოდე-
ზიური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიუ-
ლი, ოპტიკური, ამწონი, გამზომი, სასიგნალო, 
საკონტროლო (შემოწმების), სამაშველო და 
სასწავლო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; 
ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი, გადამცემი 
ან აღმწარმოებელი აპარატურა; საანგარიშო 
მანქანები; ინფორმაციის დასამუშავებელი  
აღჭურვილობა; კომპიუტერები; ელექტროო-
ბის გადამცემი, განაწილების, გარდაქმნის, 
დაგროვების, რეგულირების ან მართვის ხელ-
საწყოები და ინსტრუმენტები; ინფორმაციის 
მაგნიტური მატარებლები; ხმის ჩამწერი დის-
კები; კომპაქტდისკები, დივიდი და სხვა ციფ-
რული ჩამწერი საშუალებები; მექანიზმები 
აპარატებისათვის წინასწარი გადახდით; კომ-
პიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა; პო-
რტატიული ელექტრომოწყობილობები ტექს-
ტის, გამოსახულების და ხმის მისაღებად, გა-
დასაცემად და წასაკითხად ინტერნეტთან 
უსადენო წვდომის გზით; ჩამწერი მოწყობი-
ლობების დისტანციური მართვის პულტები; 
დისტანციური მართვის პულტები; უსადენო 
პულტები სხვა ელექტრონული, ელექტრული 
და მექანიკური მოწყობილობების ან სისტემე-
ბის მუშაობის და მდგომარეობის დისტანციუ-
რი შემოწმებისა და მართვისათვის; კომპიუტე-
რის სენსორული ეკრანები; ციფრული აუდიო-
პლეერები; აუდიო ჩამწერები; ციფრული ვი-
დეოპლეერები; პორტატიული აპარატურა მუ-
გამოსახულების და ვიდეოს ჩასაწერად, გადა-
საცემად და აღწარმოებისთვის; ელექტრო-
ნული საინსტრუქციო და სასწავლო აპარატუ-
რა და ინსტრუმენტები; კამერები; ციფრული 
კამერები; პროგრამული უზრუნველყოფა შეტ-
ყობინებების გადასამისამართებლად; კომპიუ-
ტერის  ტექნიკური  და  პროგრამული  უზრუნ- 

 
 
 
 
 
ველყოფა სატელევიზიო სანახაობების, ფილ-
მების, ტექსტების, გამოსახულებების, ციფრუ-
ლი მედიის, მულტიმედიის, აუდიო, ვიდეო და 
მონაცემთა ფაილების დასამუშავებლად, აღ-
სადგენად, სინქრონიზაციისთვის, ჩასაწერად, 
მოსაწესრიგებლად, ჩამოსატვირთვად, ასატ-
ვირთვად, გადასაცემად, ნაკადურ რეჟიმში გა-
დასაცემად, მისაღებად, შესასრულებლად და 
სანახავად; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა ზოგადი ინტერესის მქონე თემა-
ტური ინფორმაციის მისაღებად, შესამოწმებ-
ლად, თვალყურის სადევნებლად, საძიებლად, 
შესანახად და გასაზიარებლად; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა და პერიფერი-
ული მოწყობილობები ინდივიდუალური ინ-
ტერაქტიური სატელევიზიო (TV) პროგრამი-
რებისთვის; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა და პერიფერიული მოწყობილო-
ბები, გამოყენებული ვიზუალური მედიის, 
გრაფიკული გამოსახულებების, ტექსტების, 
ფოტოსურათების, ილუსტრაციების, ციფრუ-
ლი ანიმაციის, ვიდეოკლიპების, ფილმის ხან-
გრძლივობის და აუდიო მონაცემების ეკრანზე 
საჩვენებლად და მანიპულირებისთვის და ასე-
ვე, სოციალური ქსელებისთვის; კომპიუტერის 
პროგრამები განკუთვნილი ინტერაქტიურ მო-
ნაცემთა ბაზებთან წვდომის, დათვალიების 
და ძიებისთვის; კომპიუტერის ტექნიკური და 
პროგრამული უზრუნველყოფა ინტეგრირებუ-
ლი სატელეფონო კავშირის კომპიუტერიზე-
ბულ გლობალურ საინფორმაციო ქსელებთან 
უზრუნველსაყოფად; კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, განკუთვნილი ავტო-
ნომიური, ხმით მართვადი ინფორმაციის და 
პირადი დამხმარე მოწყობილობების სამართა-
ვად; კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა, განკუთვნილი ციფრულ შინაარსებზე 
ხელმოწერის მომსახურებისთვის, რომელიც 
უზრუნველყოფს საძიებო პლატფორმებს, რაც 
მომხმარებელს აძლევს ციფრული მედიის ში-
ნაარსების მოთხოვნის და მათი მიღების შე-
საძლებლობას; კომპიუტერის პროგრამული 
უზრუნველყოფა ტექსტის, ვიზუალური ნა-
წარმოებების, აუდიო ნაწარმოებების, აუდიო-
ვიზუალური ნაწარმოებების, ლიტერატურუ-
ლი ნაწარმოებების, მონაცემების, ფაილე-
ბის(ჩანაწერების), დოკუმენტებისა და ელექ-
ტრონული ნაწარმოებების და მულტიმედიური 
შინაარსების შესაქმნელად, ავტორიზების, გა-
ნაწილების, ჩამოტვირთვის, გადაცემის, მიღე-
ბის, შესრულების, ფორმატირების, რედაქტი-
რების, ამოღების, კოდირების, დეკოდირების, 
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გარდაქმნის, ეკრანზე ჩვენების, შენახვის და 
ორგანიზების მიზნით; კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა, რომელიც იძლევა ში-
ნაარსის, ტექსტის, ვიზუალური ნაწარმოებე-
ბის, აუდიო ნაწარმოებების, აუდიო-ვიზუალუ-
რი ნაწარმოებების, ლიტერატურული ნაწარ-
მოებების, მონაცემების, ფაილების (ჩანაწერე-
ბის), დოკუმენტების და ელექტრონული ნა-
წარმოებების კომპიუტერში ან სხვა პორტა-
ტიულ, სამომხმარებლო ელექტრონულ მოწ-
ყობილობებზე ჩამოტვირთვის და მათთან 
წვდომის შესაძლებლობას; კომპიუტერის 
პროგრამული უზრუნველყოფა შინაარსების, 
ტექსტების, ვიზუალური ნაწარმოებების, აუ-
დიო ნაწარმოებების, აუდიო-ვიზუალური ნა-
წარმოებების, ლიტერატურული ნაწარმოებე-
ბის, მონაცემების, ფაილების(ჩანაწერების), 
დოკუმენტებისა და ელექტრონული ნაწარმოე-
ბების გადასაცემად, გასაზიარებლად, მისაღე-
ბად, ჩამოსატვირთვად, ნაკადურ რეჟიმში გა-
დასაცამად, ეკრანზე საჩვენებლად და გადასა-
ცემად პორტატიული ელექტრონული მოწყო-
ბილობების და კომპიუტერების და გლობა-
ლური კომპიუტერული და კავშირის ქსელე-
ბის მეშვეობით; პირადი, სტერეო-ხმამაღლა-
მოლაპარაკე აპარატურა; მიკროფონები; სიმ-
ბოლოების ამოცნობის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფა; ხმის ამოცნობის პროგრამული უზ-
რუნველყოფა; ელექტრონული ფოსტის და შე-
ტყობინებების პროგრამული უზრუნველყოფა; 
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 
შინაარსების, ტექსტების, ვიზუალური ნაწარ-
მოებების, აუდიო ნაწარმოებების, აუდიო-ვი-
ზუალური ნაწარმოებების, ლიტერატურული 
ნაწარმოებების, მონაცემების, ფაილების (ჩა-
ნაწერების), დოკუმენტების და ელექტრონუ-
ლი ნაწარმოებების პორტატიულ, ელექტრო-
ნულ მოწყობილობებსა და კომპიუტერებთან 
შეთავსებად ფორმატში ფორმატირებისათვის 
და გარდასაქმნელად; კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფა პირადი ინფორმაციის 
სამართავად, და ასევე, აუდიო და მულტიმე-
დიური შინაარსების, თამაშების და პროგრა-
მული უზრუნველყოფის აპლიკაციებთან 
წვდომის, ნახვისა და საძიებლად; ხმოვანი 
ბრძანების და ხმის ამოცნობის პროგრამული 
უზრუნველყოფა, მოხსენების(სიტყვით გამო-
სვლა) ტექსტად გარდაქმნის პროგრამული 
უზრუნველყოფა და ხმოვანი დახმარების პრო-
გრამული უზრუნველყოფის აპლიკაციები; ჩა-
ტვირთვადი პროგრამული უზრუნველყოფა 
მობილური აპლიკაციების სახით კომპიუტე-
რებისა და სხვა პორტატიული სამომხმარებ-
ლო ელექტრომოწყობილობებისთვის; კომპიუ-
ტერის პროგრამული უზრუნველყოფა ტექს-
ტის, გამოსახულების და ბგერის გადაცემის 
და ჩვენების სფეროში. 

35 – ინტერაქტიურ რეჟიმში  საცალო ვაჭრო-
ბის მაღაზიების მომსახურება მესამე პირების 
სხვადასხვა სამომხმარებლო საქონლით; სა-
ცალო ვაჭრობის მაღაზიების მომსახურება 
მესამე პირების სხვადასხვა სამომხმარებლო 
საქონლით; საცალო ვაჭრობა და ინტერაქტი-
ური საცალო ვაჭრობა დაკავშირებული წიგ-
ნებთან, სამომხმარებლო ელექტრონიკასთან, 
საკვებთან, ღვინოსა და სასმელებთან, სამზა-
რეულოს ნაწარმთან, წმენდისა და დასუფთა-
ვების ნაწარმთან, სამზარეულოს ჭურჭელ-
თან, პირადი მოვლის ნაწარმთან, შინაური 
ცხოველების ნაწარმთან, სპორტულ საქო-
ნელთან, სალაშქრო აღჭურვილობასთან, სა-
თამაშოებთან, საიუველირო ნაწარმთან, ყვა-
ვილებთან. 
 

42 – საძიებო სისტემებით უზრუნველყოფა; 
კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, საო-
პერაციო სისტემების და კომპიუტერული აპ-
ლიკაციების დისტანციური ჰოსტინგი; საოპე-
რაციო სისტემების და კომპიუტერული აპლი-
კაციების  ჰოსტინგი ინტერნეტის მეშვეობით; 
კომპიუტერული პროგრამირება; მულტიმედი-
ური აპლიკაციების მართვასთან, პრეზენტა-
ციასთან და კონტროლთან დაკავშირებული 
საკონსულტაციო მომსახურება; ტექნიკური 
უზრუნველყოფა, პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა და კომპიუტერული სისტემის შემუშა-
ვება; რედაქტირება, განახლება, ტენიკური მო-
მსახურება და დახმარება  პროგრამული უზ-
რუნველყოფისა და კომპიუტერული სისტემე-
ბისთვის; კომპიუტერული მომსახურება, და-
კავშირებული მულტიმედიური აპლიკაციების 
მართვასთან, პრეზენტაციასთან და კონტ-
როლთან, კვლევებთან, მონაცემთა ბაზის მარ-
თვასთან, ობიექტების მართვასთან და აუთ-
სორსინგთან (გარე რესურსების მოზიდვა); 
კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, ფარ-
თო დიაპაზონის, ზოგადი ინტერესის მქონე 
ინფორმაციის შემცველი ინტერაქტიური მო-
ნაცემთა ბაზის ჰოსტინგი ინტერნეტის მეშ-
ვეობით; კომპიუტერული მომსახურება, კერ-
ძოდ, საძიებო სისტემებით უზრუნველყოფა 
ზოგადი ინტერესიის მქონე ინფორმაციის მი-
საღებად; ინტერაქტიურ მონაცემთა ბაზის ჰო-
სტინგი კომპიუტერის მომხმარებელსა და 
ხელმომწერებს შორის შეტყობინებების გადა-
საცემად; ინტერაქტიურ მონაცემთა ბაზის 
ჰოსტინგი კომპიუტერის მომხმარებელსა და 
ხელმომწერებს შორის შეტყობინებების გადა-
საცემად, დაკავშირებული წიგნებთან, ფილ-
მებთან, კინოფილმებთან, სატელევიზიო პრო-
გრამებთან, თამაშებთან, სათამაშოებთან, 
სპორტულ საქონელთან, ელექტროსაქონელ-
თან, მულტიმედიურ პრეზენტაციებთან და 
სხვა საყოფაცხოვრებო და სამომხმარებლო 
საქონელთან, ინტერნეტში პროდუქტის მიმო-
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ხილვა და ინფორმაცია შეძენაზე; არაჩატვირ-
თვადი ინტერნეტ-ბრაუზერის პროგრამული 
უზრუნველყოფის ინტერაქტიურ რეჟიმში  უზ-
რუნველყოფა; არაჩატვირთვადი, მობილური 
კავშირის მოწყობილობის პროგრამული უზ-
რუნველყოფის უზრუნველყოფა ინტერნეტთან 
მობილური წვდომის გასაძლიერებლად კომ-
პიუტერების, მობილური კომპიუტერების და 
მობილური კავშირის მოწყობილობების მეშ-
ვეობით; ტექნიკური მხარდაჭერა, კერძოდ, კო-
მპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული უზ-
რუნველყოფის პრობლემების  და მობილური 
კომპიუტერის და მობილური კავშირის მოწყო-
ბილობის ტექნიკური და პროგრამული უზ-
რუნველყოფის პრობლემების დიაგნოსტიკა; 
კომპიუტერის ტექნიკურ და პროგრამულ უზ-
რუნველყოფასთან დაკავშირებული კონსულ-
ტაცია და შემუშავება; კომპიუტერის პროგრა-
მული უზრუნველყოფის შემუშავება მესამე 
პირებისთვის; მობილური კომპიუტერის და 
მობილური კავშირის მოწყობილობის ტექნი-
კურ და პროგრამულ უზრუნველყოფასთან და-
კავშირებული კონსულტაცია და შემუშავება; 
მესამე პირების შინაარსის, ფოტოების, ტექს-
ტის, მონაცემების, გამოსახულებების, ვებ-
გვერდების და სხვა ელექტრონაწარმოებების 
ჰოსტინგი; საძიებო პლატფორმებით უზრუნ-
ველყოფა, რომლებიც მომხმარებელს აძლევს 
საშუალებას მოითხოვოს და მიიღოს ფოტოე-
ბი, ტექსტი, მონაცემები, გამოსახულებები, 
ელექტრონაწარმოებები, ვიზუალური ნაწარ-
მოებები, აუდიო ნაწარმოებები, აუდიო-ვიზუა-
ლური ნაწარმოებები, ლიტერატურული ნა-
წარმოებები და დოკუმენტები; ინტერაქტიური 
ჰოსტინგური მომსახურება, რომელიც მომხმა-
რებელს აძლევს საშუალებას, გამოაქვეყნოს 
და გააზიაროს საკუთარი ფოტოები, ტექსტი, 
მონაცემები, გამოსახულებები ინტერაქტიურ 
რეჟიმში; პროგრამული უზრუნველყოფის ტექ-
ნიკური მომსახურება და განახლება, დაკავში-
რებული კომპიუტერის, ინტერნეტის და პარო-
ლის უსაფრთხოებასთან და კომპიუტერთან, 
ინტერნეტთან და პაროლთან დაკავშირებული 
რისკების თავიდან აცილებასთან; კომპიუტე-
რის პროგრამული უზრუნველყოფის დაყენება 
და ტექნიკური მომსახურება; კომპიუტერის 
პროგრამულ და ტექნიკურ უზრუნველყოფას-
თან დაკავშირებული ტექნიკური ინფორმაცი-
ის შემცველი ვებ-გვერდებით უზრუნველყო-
ფა; კომპიუტერული კონსულტაცია; დოკუმენ-
ტის მონაცემების გადაცემა ერთი კომპიუტე-
რის ფორმატიდან მეორე კომპიუტერის ფორ-
მაში; ციფრული მონაცემების ჰოსტინგი გლო-
ბალურ კომპიუტერულ ქსელებზე, უსადენო 
ქსელებზე და ელექტროკავშირის ქსელებზე; 
არაჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგრამუ-
ლი უზრუნველყოფის დროებითი სარგებლო-

ბით უზრუნველყოფა და ინტერაქტიური სა-
შუალებებით უზრუნველყოფა, რომლებიც მო-
მხმარებელს აძლევს კომპიუტერის პროგრა-
მულ უზრუნველყოფასთან წვდომის და ჩამო-
ტვირთვის შესაძლებლობას; არაჩატვირთვა-
დი კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველ-
ყოფის დროებითი სარგებლობით უზრუნველ-
ყოფა, რომელიც აგენერირებს მომხმარებელ-
ზე მორგებული პროგრამული უზრუნველყო-
ფის აპლიკაციების ინდივიდუალურ რეკომენ-
დაციებს; კომპიუტერიზებული მონაცემების 
და კომპიუტერული სისტემების და ქსელების 
მონიტორინგი უსაფრთხოების მიზნით; მესამე 
პირებისთვის ინტერაქტიური მონაცემთა ბა-
ზების ჰოსტინგი, სკალირება და ტექნიკური 
მომსახურება; ღრუბლოვანი გამოთვლები 
პროგრამული უზრუნველყოფის სახით, გამო-
ყენებული მონაცემთა ბაზის სამართავად; ელ-
ექტრონული მონაცემთა ბაზების ღრუბლოვა-
ნი ჰოსტინგი; აპლიკაციური მომსახურების 
მომწოდებელი (ASP) პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის სახით, გამოყენებული მონაცემთა 
ბაზის მენეჯმენტში; პლატფორმა, როგორც 
მომსახურება (PAAS) კომპიუტერული პროგ-
რამული უზრუნველყოფის პლატფორმებით,  
გამოყენებული მონაცემთა ბაზის მენეჯმენტ-
ში; პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორც 
მომსახურება (SAAS) პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის სერვისებით, გამოყენებული მონა-
ცემთა ბაზის მენეჯმენტში; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა, როგორც მომსახურება (SaaS) 
ზოგადი ინტერესის თემებზე ინფორმაციას-
თან წვდომის, შემოწმების, მეთვალყურეობის, 
ძიების, შენახვისთვის და გასაზიარებლად; 
პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორც მომ-
სახურება (SaaS) პირადი ინფორმაციის სამარ-
თავად და ინტერაქტიურ მონაცემთა ბაზებ-
თან, აუდიო და მულტიმედიურ შინაარსებთან, 
თამაშებთან, პროგრამულ აპლიკაციებთან, 
პროგრამული აპლიკაციების ბაზრებთან, 
პროგრამების კატალოგებთან და სახელმძღ-
ვანელოებთან და „ვიდეო-მოთხოვნით“ წვდო-
მისთვის, დათვალიერებისა და ძიებისთვის; 
პროგრამული უზრუნველყოფა როგორც მომ-
სახურება (SAAS) პროგრამული უზრუნველ-
ყოფით ხმოვანი ბრძანებებისთვის და პრო-
გრამული ამოცნობისთვის, სიტყვიერი გამოს-
ვლის ტექსტად გარდაქმნის პროგრამული უზ-
რუნველყოფისთვის, ხმით უზრუნველყოფილი 
პროგრამული აპლიკაციებისთვის, პირადი ინ-
ფორმაციის სამართავად და ინტერაქტიურ მო-
ნაცემთა ბაზებთან, აუდიო, ვიდეო და მულ-
ტიმედიურ შინაარსებთან, თამაშებთან, პროგ-
რამულ აპლიკაციებთან, პროგრამული აპლი-
კაციების ბაზრებთან, პროგრამების კატალო-
გებთან და სახელმძღვანელოებთან და „ვი-
დეო-მოთხოვნით“ წვდომისთვის, დათვალიე-
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რებისა და ძიებისთვის;  პროგრამული უზ-
რუნველყოფა როგორც მომსახურება (SaaS), 
რომელიც იძლევა აუდიო და მულტიმედიური 
ფაილების ჩამოტვირთვისა და მათთან წვდო-
მის შესაძლებლობას კომპიუტერებსა და სხვა 
პორტატიულ სამომხმარებლო ელექტრონულ 
მოწყობილობაზე; პროგრამული უზრუნველ-
ყოფა როგორც მომსახურება (SaaS) მობილუ-
რი მოწყობილობებისთვის, რომელიც მომხმა-
რებელს აძლევს საშუალებას, მოძებნოს მოწ-
ყობილობის შინაარსი ინფორმაციისთვის, კო-
ნტაქტებისთვის და აპლიკაციებისთვის; პროგ-
რამული უზრუნველყოფა როგორც  მომსახუ-
რება (SaaS) ინფორმაციის ინდექსების, ვებ-
გვერდების ინდექსების და სხვა საინფორმა-
ციო წყაროების ინდექსების შესაქმნელად; 
პროგრამული უზრუნველყოფა როგორც მომ-
სახურება (SaaS) ხმოვანი ბრძანებებისა და 
ამოცნობისთვის; პროგრამული უზრუნველყო-
ფა როგორც მომსახურება (SaaS) სმარტ-აუ-
დიო დინამიკების სამართავად; პროგრამული 
უზრუნველყოფა როგორც მომსახურება (SaaS) 
პროგრამული უზრუნველყოფით, გამოყენებუ-
ლი ციფრულ შინაარსებზე ხელმოწერების სა-
მსახურებთან კავშირში; პროგრამული უზ-
რუნველყოფა როგორც მომსახურება (SaaS) 
პროგრამული უზრუნველყოფით აუდიო და 
მულტიმედიური შინაარსების შესაქმნელად, 
ავტორიზაციისთვის, განაწილებისთვის, ჩასა-
ტვირთვად, გადასაცემად, მისაღებად, დასაკ-
რავად, რედაქტირებისთვის, ექსტრაქციისთ-
ვის, კოდირებისთვის, დეკოდირებისთვის, ეკ-
რანზე საჩვენებლად, შესანახად და საორგა-
ნიზაციოდ; საძიებო პლატფორმებით უზრუნ-
ველყოფა, რომელიც მომხმარებელს აძლევს 
საშუალებას, მოითხოვოს და მიიღოს ციფ-
რული მედია-შინაარსები, აპლიკაციები; ინტე-
რაქტიური, არაჩატვირთვადი პროგრამული 
უზრუნველყოფის და აპლიკაციების დროები-
თი სარგებლობით უზრუნველყოფა აუდიო და 
ვიდეო ფაილების, თამაშების, სოციალური 
ქსელების, ტექსტური ფაილების და მულტიმე-
დიური ფაილების ნაკადთან წვდომისთვის; 
კომპიუტერული მომსახურება, კერძოდ, მესამე 
პირების ცვლადი მოცულობის მონაცემთა ბა-
ზის სერვერებით უზრუნველყოფა; ვებ-გვერ-
დის უზრუნველყოფა არაჩატვირთვადი პროგ-
რამული უზრუნველყოფით მონაცემთა ბაზის 
სამართავად; განთავსებული საოპერაციო სი-
სტემებით და კომპიუტერული აპლიკაციებით 
უზრუნველყოფა ინტერნეტის მეშვეობით; 
სხვადასხვა მოცულობის კომპიუტერული და 
მონაცემთა შენახვის საშუალებების გაქირა-
ვება; არაჩატვირთვადი, გლობალური კომპიუ-
ტერული ქსელით წვდომადი პროგრამული 
უზრუნველყოფის მიწოდება, განვითარება და 
შემუშავება კომპიუტერული აპლიკაციების 

მართვისათვის; დისკუსიებისთვის ინტერაქ-
ტიური ფორუმების შემუშავება, მართვა და 
მონიტორინგი; ელექტრონულად შენახვადი 
ვებ-გვერდების შექმნა ინტერაქტიური მომსა-
ხურებების და ინტერნეტისთვის; ვებ-გვერდე-
ბის მონაცემთა საცავში შენახვა, სრულყოფა 
და ტექნიკური მომსახურება მესამე პირების-
თვის; მესამე პირებისთვის ვებ-გვერდების 
მართვა; ვებ-მომსახურების გაქირავება; ვებ-
გვერდის ტექნიკური მომსახურება, ვებ-გვერ-
დის შექმნისა და ჰოსტინგის მომსახურება; აპ-
ლიკაციური მომსახურების პროვიდერი, კერ-
ძოდ, აპლიკაციებით, პროგრამული უზრუნ-
ველყოფით, ვებ-გვერდებით და მონაცემთა 
ბაზებით უზრუნველყოფა, ჰოსტინგი, მართვა, 
სრულყოფა და ტექნიკური მომსახურება ისე-
თი სფეროებისთვის, როგორცაა ელექტროკო-
მერცია, ინტერაქტიური გადახდები, რიგების 
მოწესრიგება, ვებ-გვერდის შემუშავება, მონა-
ცემთა შენახვა, გაზიარებული გამოთვლითი 
მოცულობის სკალირება, შეტყობინებების მო-
მსახურება და ვებ-გვერდის რეიტინგის გა-
მოთვლა მომხმარებლის ნაკადის ბაზაზე; ვებ-
გვერდის ჰოსტინგი, რომელიც მომხმარებელს 
აძლევს საშუალებას, დაათვალიეროს სხვადა-
სხვა ნაბეჭდი, ფოტოგრაფიული, გრაფიკული 
გამოსახულებები და აუდიო შინაარსები და 
გამოიყენოს მორგებული შაბლონები შეტა-
ნის, მოწონების, დაწუნების, რედაქტირების, 
ცვლილებების, მოდიფიკაციების, მოსაზრებე-
ბის, შეთავაზებების და კომენტარების უზ-
რუნველსაყოფად და ჩასართავად სოციალურ, 
საქმიან და საზოგადოებრივ ქსელებში; კომ-
პიუტერული მომსახურება, კერძოდ, ინტერაქ-
ტიური საზოგადოებების შექმნა მომხმარებ-
ლების სარეგისტრაციოდ დისკუსიებში მონა-
წილეობის მისაღებად, თანატოლებისგან,  ვი-
რტუალური საზოგადოებებისგან გამოხმაუ-
რებების მისაღებად დასოციალურ ქსელებში 
ჩასართავად; კომპიუტერის პროგრამული და 
ტექნიკური უზრუნველყოფის შემუშავება და 
სრულყოფა; კომპიუტერული თამაშების პრო-
გრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და 
სრულყოფა; ინტერაქტიური, არაჩატვირთვადი 
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების 
საშუალებების დროებითი სარგებლობით უზ-
რუნველყოფა ელექტრონული თამაშების შექ-
მნისა და სრულყოფისთვის; ტექნიკური დახ-
მარების სამსახურები, კერძოდ, კომპიუტერუ-
ლი თამაშების პროგრამული უზრუნველყო-
ფის პრობლემების  აღმოფხვრა; არაჩატვირთ-
ვადი პროგრამული აპლიკაციებით უზრუნვ-
ელყოფა; ინტერაქტიური, არაჩატვირთვადი 
ღრუბლოვანი გამოთვლითი პროგრამული უზ-
რუნველყოფის დროებითი გამოყენების უზ-
რუნველყოფა მონაცემების ელექტრონულად 
შესანახად; კომპიუტერის პროგრამული უზ-
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რუნველყოფის განვითარება მობილური აპ-
ლიკაციების სფეროში; აპლიკაციური მომსა-
ხურების პროვაიდერი, კერძოდ, პირადი პრო-
დუქტიულობის, უსადენო კომუნიკაციის და 
მობილური ტექნილოგიის დარგში აპლიკა-
ციების, პროგრამული უზრუნველყოფის და 
ვებ-გვერდების ჰოსტინგი, განვითარება და 
ტექნიკური მომსახურება; სამეცნიერო და 
ტექნილოგიური მომსახურება და მასთან და-
კავშირებული კვლევა და დამუშავება; სამ-
რეწველო ანალიზთან და კვლევასთან დაკავ-
შირებული მომსახურება; ზემოთ აღნიშნულ-
თან დაკავშირებული ინფორმაციით, კონსულ-
ტაციით და რჩევებით უზრუნველყოფის სამ-
სახურები. 
 

45 – ინტერნეტით გაცნობის, სოციალური ქსე-
ლების და გაცნობის სამსახურები; კონტაქტე-
ბის უზრუნველყოფა და გაცნობის ხელშეწყო-
ბა პროდუქტიული პირადი ურთიერთობების 
შექმნისა და განვითარების მიზნით საერთო 
სურვილის მქონე ადამიანებისთვის, გაიცნონ 
მსგავსი ინტერესების მქონე ადამიანები; გაც-
ნობის, პირადი ურთიერთობების და სოცია-
ლური ქსელის სამსახურები ინტერნეტის ან 
სხვა კომპიუტერული ან კავშირის ქსელების 
მეშვეობით; „ონ-ლაინური“ სოციალური ქსე-
ლის მომსახურება, კერძოდ, პიროვნებებს შო-
რის საზოგადოებრივი გაცნობის ან ურთიერ-
თობის ხელშეწყობა; „ონ-ლაინური“ სოცია-
ლური ქსელის სამსახურები; „ონ-ლაინური“ 
სოციალური ქსელის მომსახურება გართობის 
სფეროში; სოციალური ქსელის მომსახურება 
გართობის სფეროში ვებ-გვერდებისა და კავ-
შირის ქსელების  მეშვეობით; პირადი კონსი-
ერჟის მომსახურება; იურიდიული მომსახუ-
რება; საკუთრებისა და ინდივიდების დაცვის 
(უსაფრთხოების) სამსახურები; სოციალური 
ქსელის სფეროში „ონ-ლაინური“ კომპიუტე-
რული მონაცემთა ბაზებითა და „ონ-ლაინუ-
რი“  საძიებო მონაცემთა ბაზებით უზრუნველ-
ყოფა; სოციალური ქსელის ვებ-გვერდით უზ-
რუნველყოფა გართობის მიზნით; სოციალუ-
რი ქსელის მომსახურების უზრუნველყოფა 
კომენტარებისთვის, შედარებისთვის, თანამ-
შრომლობისთვის, კონსულტაციისთვის, რჩე-
ვებისთვის, დისკუსიისთვის, კვლევისთვის, 
ინფორმაციის გაზიარებისთვის, იდექსირები-
სთვის, ინფორმაციის განთავსებისათვის და 
გართობისთვის; პირადი სავაჭრო მომსახურე-
ბა; საძიებო მონაცემთა ბაზებით უზრუნველ-
ყოფა აუდიო, ვიზუალური და აუდიო-ვიზუა-
ლური შინარსების სახით ინტერნეტის, სატე-
ლეკომუნიკაციო ქსელების და უსადენო სა-
ტელეკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით „ონ-
ლაინური“ სოციალური ქსელის სფეროში. 
(580) 2020 05 11 
__________________________________________ 
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sistemuri saZieblebi 
 

gamogonebebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

A 01 N 25/30; A 01 N 25/00; A 01 N 43/10; A 01 P 3/00 AP 2020 14883 A 
A 61 K 31/506; A 61 P 3/00; C 07 D 401/14 AP 2020 15005 A 
A 61 K 31/519; A 61 P 35/00; C 07 D 487/04; C 07 D 495/04 AP 2020 14978 A 
A 61 K 31/519; A 61 P 35/00; C 07 D 495/04; C 07 D 487/04; 
C 07 D 471/04 AP 2020 14982 A 

A 61 К 31/616; A 61 К 45/06; A 61 К 31/40; A 61 К 31/404 AP 2020 14734 A 
A 61 K 39/395; A 61 P 35/00; A 61 К 31/00; C 07 K 16/28 AP 2020 14668 A 
B 21 J 7/14 AP 2020 14995 A 
C 07 K 16/28; C 12 N 15/13; A 61 K 39/395; A 61 P 35/00; 
A 61 P 37/04; G 01 N 33/577; C 12 N 1/21; C 12 N 5/10; 
C 12 N 15/63; C 07 K 19/00 

AP 2020 14437 A 

G 01 R 27/20 AP 2020 15028 A 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AP 2020 14437 A 
C 07 K 16/28; C 12 N 15/13; A 61 K 39/395; A 61 P 35/00; 
A 61 P 37/04; G 01 N 33/577; C 12 N 1/21; C 12 N 5/10; 
C 12 N 15/63; C 07 K 19/00 

AP 2020 14668 A A 61 K 39/395; A 61 P 35/00; A 61 К 31/00; C 07 K 16/28 
AP 2020 14734 A A 61 К 31/616; A 61 К 45/06; A 61 К 31/40; A 61 К 31/404 
AP 2020 14883 A A 01 N 25/30; A 01 N 25/00; A 01 N 43/10; A 01 P 3/00 
AP 2020 14978 A A 61 K 31/519; A 61 P 35/00; C 07 D 487/04; C 07 D 495/04 

AP 2020 14982 A A 61 K 31/519; A 61 P 35/00; C 07 D 495/04; C 07 D 487/04; 
C 07 D 471/04 

AP 2020 14995 A B 21 J 7/14 
AP 2020 15005 A A 61 K 31/506; A 61 P 3/00; C 07 D 401/14 
AP 2020 15028 A G 01 R 27/20 
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sistemuri saZieblebi 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 01 B 33/06 P 2020 7116 B AP 2020 14929 A 
A 61 К 9/20; A 61 К 9/28;  A 61 К 9/24; 
A 61 К 9/48 P 2020 7119 B AP 2020 14874 A 

A 61 K 31/407; A 61 P 31/20; C 07 D 515/04;  
C 07 D 513/04; C 07 D 515/20; C 07 D 513/20;  
C 07 D 291/08 

P 2020 7117 B AP 2020 14690 A 

B 60 K 17/16 P 2020 7121 B AP 2020 14938 A 
C 02 F 1/42 P 2020 7115 B AP 2020 14850 A 
C 09 K 8/05; C 02 F 1/00 P 2020 7118 B AP 2020 14447 A 
C 22 C 33/04 P 2020 7120 B AP 2020 14895 A 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

P 2020 7115 B AP 2020 14850 A C 02 F 1/42 
P 2020 7116 B AP 2020 14929 A A 01 B 33/06 

P 2020 7117 B AP 2020 14690 A 
A 61 K 31/407; A 61 P 31/20; C 07 D 515/04;  
C 07 D 513/04; C 07 D 515/20; C 07 D 513/20;  
C 07 D 291/08 

P 2020 7118 B AP 2020 14447 A C 09 K 8/05; C 02 F 1/00 

P 2020 7119 B AP 2020 14874 A A 61 К 9/20; A 61 К 9/28;  A 61 К 9/24; 
A 61 К 9/48 

P 2020 7120 B AP 2020 14895 A C 22 C 33/04 
P 2020 7121 B AP 2020 14938 A B 60 K 17/16 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AP 2015 14447 AP 2020 14447 A P 2020 7118 B 
AP 2016 14690 AP 2020 14690 A P 2020 7117 B 
AP 2018 14850 AP 2020 14850 A P 2020 7115 B 
AP 2013 14874 AP 2020 14874 A P 2020 7119 B 
AP 2018 14895 AP 2020 14895 A P 2020 7120 B 
AP 2018 14929 AP 2020 14929 A P 2020 7116 B 
AP 2018 14938 AP 2020 14938 A P 2020 7121 B 
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sistemuri saZieblebi 

sasargeblo modelebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

A 01 D 46/04 U  2020 2040 Y AU 2020 15039 U 
A 23 G 3/00 U 2020 2039 Y AU 2020 14817 U 
B 63 B 35/79 U 2020 2038 Y AU 2020 15092 U 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

U 2020 2038 Y AU 2020 15092 U B 63 B 35/79 
U 2020 2039 Y AU 2020 14817 U A 23 G 3/00 
U  2020 2040 Y AU 2020 15039 U A 01 D 46/04 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AU 2018 14817 AU 2020 14817 U U 2020 2039 Y 
AU 2019 15039 AU 2020 15039 U U 2020 2040 Y 
AU 2019 15092 AU 2020 15092 U U 2020 2038 Y 
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sistemuri saZieblebi 

dizainebi 
 

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis 

gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

20-02 AD 2020 1142 S 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso 

klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 
ganacxadis 

gamoqveynebis nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

AD 2020 1142 S 20-02 

 
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa 

da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili 

 
saerTaSoriso klasifikaciis 

indeqsi 
(51) 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

11-03 D 2020 845 S D 2020 1109 S 

 
patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili 

 

patentis nomeri 
(11) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(10) 

saerTaSoriso klasifikaciis 
indeqsi 

(51) 

D 2020 1109 S D 2020 845 S 11-03 

 
ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa 

da patentis nomris Sesabamisobis cxrili 

 

ganacxadis nomeri 
(21) 

ganacxadis 
gamoqveynebis nomeri 

(10) 

patentis nomeri 
(11) 

AD 2020 1109 S D 2020 1109 S D 2020 845 S 
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sistemuri saZieblebi 

sasaqonlo niSnebi 
 

registraciis nomris, ganacxadis nomris, 
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris 

Sesabamisobis cxrili 
 
 

registraciis 
nomeri 
(111) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

Nnomeri  
(260) 

biuletenis 
Nnomeri 

1 2 3 4 

M 2020 32692 R AM 108123 – 11(543)2020 
M 2020 32693 R AM 108122 – 11(543)2020 
M 2020 32694 R AM 108132 – 11(543)2020 
M 2020 32695 R AM 108308 – 11(543)2020 
M 2020 32696 R AM 108128 – 11(543)2020 
M 2020 32697 R AM 108220 – 11(543)2020 
M 2020 32698 R AM 102167 AM 2019 102167 A 20(528)2019 
M 2020 32699 R AM 102168 AM 2019 102168 A 20(528)2019 
M 2020 32700 R AM 102256 AM 2019 102256 A 21(529)2019 
M 2020 32701 R AM 102567 AM 2019 102567 A 23(531)2019 
M 2020 32702 R AM 102835 AM 2019 102835 A 22(530)2019 
M 2020 32703 R AM 102836 AM 2019 102836 A 22(530)2019 
M 2020 32704 R AM 102837 AM 2019 102837 A 22(530)2019 
M 2020 32705 R AM 102838 AM 2019 102838 A 22(530)2019 
M 2020 32706 R AM 102839 AM 2019 102839 A 22(530)2019 
M 2020 32707 R AM 102841 AM 2019 102841 A 22(530)2019 
M 2020 32708 R AM 102932 AM 2019 102932 A 23(531)2019 
M 2020 32709 R AM 103184 AM 2020 103184 A 1(533)2020 
M 2020 32710 R AM 103185 AM 2020 103185 A 1(533)2020 
M 2020 32711 R AM 103186 AM 2020 103186 A 1(533)2020 
M 2020 32712 R AM 103473 AM 2019 103473 A 24(532)2019 
M 2020 32713 R AM 103580 AM 2020 103580 A 3(535)2020 
M 2020 32714 R AM 103785 AM 2020 103785 A 3(535)2020 
M 2020 32715 R AM 103869 AM 2020 103869 A 3(535)2020 
M 2020 32716 R AM 104069 AM 2020 104069 A 3(535)2020 
M 2020 32717 R AM 103216 AM 2019 103216 A 24(532)2019 
M 2020 32718 R AM  103867 AM 2020 103867 A 3(535)2020 
M 2020 32719 R AM 108224 – 11(543)2020 
M 2020 32720 R AM 108227 – 11(543)2020 
M 2020 32721 R AM 99307 AM 2019 99307 A 9(517)2019 
M 2020 32722 R AM 100703 AM 2020 100703 A 4(536)2020 
M 2020 32723 R AM 100781 AM 2019 100781 A 24(532)2019 
M 2020 32724 R AM 100782 AM 2019 100782 A 24(532)2019 
M 2020 32725 R AM 100783 AM 2019 100783 A 24(532)2019 
M 2020 32726 R AM 102516 AM 2019 102516 A 22(530)2019 
M 2020 32727 R AM 102545 AM 2019 102545 A 22(530)2019 
M 2020 32728 R AM 102547 AM 2019 102547 A 22(530)2019 
M 2020 32729 R AM 102815 AM 2019 102815 A 22(530)2019 
M 2020 32730 R AM 102933 AM 2019 102933 A 23(531)2019 
M 2020 32731 R AM 103206 AM 2019 103206 A 24(532)2019 
M 2020 32732 R AM 103308 AM 2019 103308 A 24(532)2019 
M 2020 32733 R AM 103751 AM 2020 103751 A 1(533)2020 
M 2020 32734 R AM 103763 AM 2020 103763 A 3(535)2020 
M 2020 32735 R AM 103768 AM 2020 103768 A 1(533)2020 
M 2020 32736 R AM 103841 AM 2020 103841 A 3(535)2020 
M 2020 32737 R AM 103858 AM 2020 103858 A 2(534)2020 
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sistemuri saZieblebi 

1 2 3 4 
M 2020 32738 R AM 103863 AM 2020 103863 A 4(536)2020 
M 2020 32739 R AM 103873 AM 2020 103873 A 4(536)2020 
M 2020 32740 R AM 103960 AM 2020 103960 A 3(535)2020 
M 2020 32741 R AM 103973 AM 2020 103973 A 4(536)2020 
M 2020 32742 R AM 103983 AM 2020 103983 A 4(536)2020 
M 2020 32743 R AM 104188 AM 2020 104188 A 4(536)2020 
M 2020 32744 R AM 104215 AM 2020 104215 A 3(535)2020 
M 2020 32745 R AM 104305 AM 2020 104305 A 4(536)2020 
M 2020 32746 R AM 104312 AM 2020 104312 A 4(536)2020 
M 2020 32747 R AM 104324 AM 2020 104324 A 4(536)2020 
M 2020 32748 R AM 104412 AM 2020 104412 A 4(536)2020 
M 2020 32749 R AM 104414 AM 2020 104414 A 4(536)2020 
M 2020 32750 R AM 107580 – 11(543)2020 
M 2020 32751 R AM 97703 AM 2019 97703 A 21(529)2019 
M 2020 32752 R AM 108391 – 11(543)2020 
M 2020 32753 R AM 108510 – 11(543)2020 
M 2020 32754 R AM 108390 – 11(543)2020 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris  

Sesabamisobis cxrili 
 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

ganacxadis 
Nnomeri 

(210) 

 1 2 
AM 2020 105355 A AM 105355 
AM 2020 105429 A AM 105429 
AM 2020 105434 A AM 105434 
AM 2020 105438 A AM 105438 

1 2  AM 2020 105444 A AM 105444 
AM 2020 103323 A AM 103323  AM 2020 105447 A AM 105447 
AM 2020 103655 A AM 103655  AM 2020 105448 A AM 105448 
AM 2020 103783 A AM 103783  AM 2020 105451 A AM 105451 
AM 2020 105127 A AM 105127  AM 2020 105452 A AM 105452 
AM 2020 105131 A AM 105131  AM 2020 105456 A AM 105456 
AM 2020 105145 A AM 105145  AM 2020 105461 A AM 105461 
AM 2020 105152 A AM 105152  AM 2020 105463 A AM 105463 
AM 2020 105153 A AM 105153  AM 2020 105464 A AM 105464 
AM 2020 105156 A AM 105156  AM 2020 105541 A AM 105541 
AM 2020 105157 A AM 105157  AM 2020 105542 A AM 105542 
AM 2020 105210 A AM 105210  AM 2020 105546 A AM 105546 
AM 2020 105224 A AM 105224  AM 2020 105550 A AM 105550 
AM 2020 105225 A AM 105225  AM 2020 105551 A AM 105551 
AM 2020 105230 A AM 105230  AM 2020 105554 A AM 105554 
AM 2020 105237 A AM 105237  AM 2020 105557 A AM 105557 
AM 2020 105238 A AM 105238  AM 2020 105563 A AM 105563 
AM 2020 105239 A AM 105239  AM 2020 105635 A AM 105635 
AM 2020 105240 A AM 105240  AM 2020 105637 A AM 105637 
AM 2020 105241 A AM 105241  AM 2020 105647 A AM 105647 
AM 2020 105243 A AM 105243  AM 2020 105659 A AM 105659 
AM 2020 105245 A AM 105245  AM 2020 105667 A AM 105667 
AM 2020 105250 A AM 105250  AM 2020 105668 A AM 105668 
AM 2020 105254 A AM 105254  AM 2020 105673 A AM 105673 
AM 2020 105347 A AM 105347  AM 2020 105676 A AM 105676 
AM 2020 105348 A AM 105348  AM 2020 105739 A AM 105739 
AM 2020 105349 A AM 105349  AM 2020 105741 A AM 105741 
AM 2020 105350 A AM 105350  AM 2020 105743 A AM 105743 
AM 2020 105353 A AM 105353  AM 2020 105744 A AM 105744 
AM 2020 105354 A AM 105354  AM 2020 105745 A AM 105745 
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sistemuri saZieblebi 

1 2  1 2 
AM 2020 105747 A AM 105747  AM 2020 105785 A AM 105785 
AM 2020 105750 A AM 105750  AM 2020 105786 A AM 105786 
AM 2020 105756 A AM 105756  AM 2020 105787 A AM 105787 
AM 2020 105757 A AM 105757  AM 2020 105789 A AM 105789 
AM 2020 105758 A AM 105758  AM 2020 105796 A AM 105796 
AM 2020 105763 A AM 105763  AM 2020 105803 A AM 105803 
AM 2020 105767 A AM 105767  AM 2020 105808 A AM 105808 
AM 2020 105769 A AM 105769  AM 2020 105810 A AM 105810 
AM 2020 105770 A AM 105770  AM 2020 105811 A AM 105811 
AM 2020 105771 A AM 105771  AM 2020 105814 A AM 105814 
AM 2020 105772 A AM 105772  AM 2020 105875 A AM 105875 
AM 2020 105778 A AM 105778  AM 2020 105888 A AM 105888 
AM 2020 105784 A AM 105784  AM 2020 105891 A AM 105891 

 
ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa  

da/an momsaxurebis klasis mixedviT 
 
 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis 

klasi 
(511) 

ganacxadis 
gamoqveynebis 

nomeri 
(260) 

 1 2 
12 AM 2020 105789 A 
16 AM 2020 105744 A 
16 AM 2020 105745 A 
18 AM 2020 105744 A 

1 2  18 AM 2020 105745 A 
3 AM 2020 105254 A  19 AM 2020 105250 A 
3 AM 2020 105647 A  20 AM 2020 105659 A 
3 AM 2020 105750 A  21 AM 2020 105744 A 
5 AM 2020 103323 A  21 AM 2020 105745 A 
5 AM 2020 103655 A  24 AM 2020 105814 A 
5 AM 2020 105152 A  25 AM 2020 103783 A 
5 AM 2020 105153 A  25 AM 2020 105676 A 
5 AM 2020 105156 A  25 AM 2020 105767 A 
5 AM 2020 105157 A  28 AM 2020 105743 A 
5 AM 2020 105225 A  28 AM 2020 105744 A 
5 AM 2020 105245 A  28 AM 2020 105745 A 
5 AM 2020 105353 A  29 AM 2020 105240 A 
5 AM 2020 105354 A  29 AM 2020 105241 A 
5 AM 2020 105355 A  29 AM 2020 105554 A 
5 AM 2020 105451 A  29 AM 2020 105747 A 
5 AM 2020 105452 A  30 AM 2020 105241 A 
5 AM 2020 105563 A  30 AM 2020 105744 A 
5 AM 2020 105778 A  30 AM 2020 105745 A 
5 AM 2020 105803 A  30 AM 2020 105747 A 
5 AM 2020 105811 A  31 AM 2020 105240 A 
5 AM 2020 105875 A  31 AM 2020 105241 A 
5 AM 2020 105891 A  32 AM 2020 105224 A 
7 AM 2020 105758 A  32 AM 2020 105238 A 
8 AM 2020 105429 A  32 AM 2020 105239 A 
9   AM 2020 105131 A  32 AM 2020 105241 A 
9 AM 2020 105448 A  32 AM 2020 105350 A 
9 AM 2020 105756 A  32 AM 2020 105550 A 
9 AM 2020 105758 A  32 AM 2020 105557 A 

11 AM 2020 105250 A  32 AM 2020 105747 A 
11 AM 2020 105461 A  32 AM 2020 105811 A 
12 AM 2020 105243 A  32 AM 2020 105888 A 
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sistemuri saZieblebi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2  1 2 
33 AM 2020 105127 A  35 AM 2020 105786 A 
33 AM 2020 105145 A  35 AM 2020 105787 A 
33 AM 2020 105224 A  35 AM 2020 105789 A 
33 AM 2020 105230 A  35 AM 2020 105808 A 
33 AM 2020 105239 A  35 AM 2020 105810 A 
33 AM 2020 105447 A  35 AM 2020 105875 A 
33 AM 2020 105463 A  36 AM 2020 105348 A 
33 AM 2020 105464 A  36 AM 2020 105349 A 
33 AM 2020 105541 A  36 AM 2020 105434 A 
33 AM 2020 105550 A  36 AM 2020 105448 A 
33 AM 2020 105635 A  36 AM 2020 105546 A 
33 AM 2020 105668 A  37 AM 2020 105438 A 
34 AM 2020 105210 A  37 AM 2020 105461 A 
34 AM 2020 105667 A  37 AM 2020 105758 A 
34 AM 2020 105739 A  38 AM 2020 105758 A 
34 AM 2020 105769 A  39 AM 2020 105448 A 
34 AM 2020 105770 A  39 AM 2020 105461 A 
34 AM 2020 105771 A  40 AM 2020 105758 A 
34 AM 2020 105772 A  41 AM 2020 105444 A 
35 AM 2020 103783 A  41 AM 2020 105448 A 
35 AM 2020 105145 A  41 AM 2020 105551 A 
35 AM 2020 105237 A  41 AM 2020 105757 A 
35 AM 2020 105241 A  41 AM 2020 105758 A 
35 AM 2020 105245 A  41 AM 2020 105796 A 
35 AM 2020 105250 A  42 AM 2020 105438 A 
35 AM 2020 105448 A  42 AM 2020 105448 A 
35 AM 2020 105456 A  42 AM 2020 105756 A 
35 AM 2020 105461 A  42 AM 2020 105758 A 
35 AM 2020 105542 A  43 AM 2020 105145 A 
35 AM 2020 105550 A  43 AM 2020 105238 A 
35 AM 2020 105647 A  43 AM 2020 105241 A 
35 AM 2020 105659 A  43 AM 2020 105347 A 
35 AM 2020 105673 A  43 AM 2020 105463 A 
35 AM 2020 105739 A  43 AM 2020 105464 A 
35 AM 2020 105741 A  43 AM 2020 105637 A 
35 AM 2020 105758 A  44 AM 2020 105245 A 
35 AM 2020 105763 A  44 AM 2020 105811 A 
35 AM 2020 105784 A  44 AM 2020 105891 A 
35 AM 2020 105785 A    
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sistemuri saZieblebi 

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis 
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT 

 

 
 
 

 
 

saqonlisa da/an 
momsaxurebis klasi 

(511) 

daCqarebuli proceduriT 
registrirebuli sasaqonlo 

niSnis nomeri 
(111) 

3 M 2020 32695 R 
5 M 2020 32692 R 
5 M 2020 32693 R 
5 M 2020 32694 R 
5 M 2020 32695 R 

29 M 2020 32696 R 
29 M 2020 32719 R 
30 M 2020 32696 R 
32 M 2020 32697 R 
33 M 2020 32697 R 
35 M 2020 32692 R 
35 M 2020 32693 R 
35 M 2020 32694 R 
36 M 2020 32752 R 
36 M 2020 32753 R 
36 M 2020 32754 R 
39 M 2020 32720 R 
44 M 2020 32695 R 
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samrewvelo sakuTrebis 

oficialuri biuleteni     

 

11(543) 

 

gamogonebebi 

sasargeblo modelebi 

dizainebi 

sasaqonlo niSnebi 

saqonlis adgilwarmoSobis dasaxeleba 

 

 

 

 

mTavari redaqtori:    n. bebriSvili 

koreqtori:  l. Wanturia  

damkabadoneblebi:        m. ordeniZe 

q. svaniZe 

poligrafiuli jgufi:         m. meCitiSvili 

i. gogolaSvili 

l. doliZe 

 

 

 

 

 

 

 

 

xelmowerilia gamosacemad: 2020 06 09 
 

SekveTa #11 
 
 
 

biuletenis eleqtronuli versiis gacnoba SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze 
 

 

 

saTao ofisi: 3300 q. mcxeTa, antioqiis q. #5; faqsi: (+995 32) 2252531 

0179 q. Tbilisi, nino ramiSvilis q. #31; tel.: (+995 32) 2252533 

info@sakpatenti.org.ge 
www.sakpatenti.gov.ge 
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