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ismo-s wevri saxelmwifoebisa da organizaciebis aRmniSvneli
orasoiani kodebi
(ismos standarti ST.3)

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

_
_
_
_
_

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

_
_
_
_

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

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

(54) _ gamogonebis dasaxeleba
(57) _ referatis teqsti
(60) _ srul eqspertizagavlil gamogonebaze ucxouri sapatento uwyebis
mier gacemuli damcavi sabuTis nomeri, TariRi, romlidanac
iwyeba am damcavi sabuTis moqmedeba, da kodi qveynisa an regionuli
organizaciisa, romlis uwyebamac gasca es damcavi sabuTi
(62) _ ufro adrindeli ganacxadis nomeri da, Tu SesaZlebelia, wardgenis
TariRi gamocalkevebuli ganacxadis SemTxvevaSi
(71) _ ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi)
(72) _ gamomgonebelis saxeli, gvari (qveynis kodi)
(73) _ patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(74) _ warmomadgenlis an patentrwmunebulis saxeli, gvari
(85) _ saerTaSoriso ganacxadis erovnuli fazis dawyebis TariRi
(86) _ saerTaSoriso ganacxadis nomeri da Setanis TariRi
(87) _ saerTaSoriso ganacxadis gamoqveynebis nomeri da TariRi
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(23)

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

_
_
_
_
_
_
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(24) _
(28) _
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(31) _
(32) _
(33) _
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(44) _

(45) _ saerTaSoriso biuros mier daregistrirebuli dizainis gamoqvey
nebis TariRi da biuletenis nomeri
(51) _ dizainebis saerTaSoriso klasifikacia (lokarnos klasifikaciis
klasi da qveklasi)
(54) _ dizainis dasaxeleba
(55) _ dizainis gamosaxuleba
(57) _ dizainis arsebiTi niSnebis aRwera, feris CaTvliT
(58) _ yvela saxis cvlilebis Sesaxeb reestrSi Canaweris Setanis TariRi
(62) _ adrindeli ganacxadis, registraciis an sabuTis nomeri da, Tu SesaZ
lebelia, wardgenis TariRi, gamocalkevebuli ganacxadis SemTxvevaSi
(71) _ ganmcxadeblis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(72) _ avtoris saxeli, gvari an dasaxeleba (qveynis kodi)
(73) _ patentmflobelis saxeli, gvari (qveynis kodi), misamarTi
(74) _ warmomadgenlis saxeli, gvari da misamarTi
(81) _ Sesabamisi monawile mxareebi:
II. monawile mxareebi, aRniSnuli 1960 wlis aqtis Tanaxmad
III. monawile mxareebi, aRniSnuli 1999 wlis aqtis Tanaxmad
(85) _ mflobelis mudmivi sacxovrebeli adgili
(86) _ mflobelis moqalaqeoba
(87) _ mflobelis sacxovrebeli adgili
(88) _ qveyana, sadac mflobels aqvs namdvili da moqmedi samrewvelo an
savaWro sawarmo

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

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

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

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

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

P 0000 0000 B

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

(21) API 0000 000000 _ Semotanil patentze ganacxadis nomeri
(11) PI 0000 0000 A _ Semotanili patentis nomeri (pirveli publikacia)
(21) AU 0000 000000 _ sasargeblo modelze ganacxadis nomeri
(10) AU 0000 000 U
_ sasargeblo modelze ganacxadis gamoqveynebis
nomeri (pirveli publikacia)
(11) U 0000 000 Y
_ sasargeblo modelis patentis nomeri (meore publikacia)
(21) AD 0000 000000
(10) AD 0000 000 S
(11)

D 0000 000 S

_ dizainze ganacxadis nomeri
dizainze ganacxadis gamoqveynebis
_
nomeri (pirveli publikacia)
_ dizainis patentis nomeri (meore publikacia)

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

_
_
_
_
_
_
_
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(540) _ niSnis gamosaxuleba
(550) _ sasaqonlo niSnis tipi an saxeoba
(580) _ ganacxadsa da niSnis registraciasTan dakavSirebuli yvela saxis
cvlilebaze Canaweris Setanis TariRi
(591) _ informacia gancxadebul ferebze
(731) _ ganmcxadeblis saxeli da misamarTi
(732) _ mflobelis saxeli da misamarTi
(740) _ warmomadgenlis saxeli da misamarTi
(750) _ mimoweris misamarTi
(770) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misamarTi
uflebis gadacemis SemTxvevaSi
(771) _ cvlilebamde ganmcxadeblis an mflobelis saxeli da misamarTi
uflebis gadacemis gareSe
(791) _ licenziatis saxeli da misamarTi
(793) _ licenziis pirobebi da/an SezRudvaze miniSneba (licenziis saxe,
salicenzio xelSekrulebis nomeri, salicenzio xelSekrulebis
TariRi, salicenzio xelSekrulebis moqmedebis vada)
(800) _ sasaqonlo niSnis registraciis monacemebi niSnebis saerTaSoriso
registraciis madridis xelSekrulebasTan dakavSirebuli proto
kolis mixedviT (saerTaSoriso registraciis nomeri)

gamogonebebisa da sasargeblo modelebis
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsebi
ganyofileba A _ adamianis pirveladi moTxovnilebis sagnebi
ganyofileba B _ teqnologiuri procesebi; transportireba
ganyofileba C _ qimia; metalurgia
ganyofileba D _ safeiqro nawarmi; qaRaldi
ganyofileba E _ mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi
ganyofileba F _ meqanika; ganaTeba; gaTboba; iaraRi; asafeTqebeli
samuSaoebi
ganyofileba G _ fizika
ganyofileba H _ eleqtroba

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

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

AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP
AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM
EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

andora
arabTa gaerTianebuli saamiroebi
avRaneTi
antigua da barbuda
angilia
albaneTi
somxeTi
antilis kunZulebi (niderlandebi)
angola
inteleqtualuri sakuTrebis afrikis
regionaluri organizacia (ARIPO)
argentina
avstria
avstralia
aruba
azerbaijani
bosnia da hercegovina
barbadosi
bangladeSi
belgia
burkina-faso
bulgareTi
bahreini
burundi
benini
bermudis kunZulebi
brunei-darusalami
bolivia
brazilia
bahamis kunZulebi
bhutani
buvetis kunZulebi
botsvana
beneluqsis inteleqtualuri
sakuTrebis uwyeba (BOIP)
belorusia
belizi
kanada
kongos demokratiuli resp.
centraluri afrikis resp.
kongo
Sveicaria
kot-d' ivuari
kukis kunZulebi
Cile
kameruni
CineTi
kolumbia
kosta-rika
kuba
mwvane koncxis kunZulebi
kviprosi
CexeTis respublika
germania
jibuti
dania
dominika
dominikelTa respublika
alJiri
evraziis sapatento organizacia (EAPO)
ekvadori
estoneTi
egvipte
dasavleTi sahara
Sinagani bazris harmonizaciis uwyeba (sasaqonlo niSnebi
da dizaini (OHIM)
evropis sapatento uwyeba (EEEPO)
eritrea
espaneTi
eTiopia
fineTi
fiji
folklendis kunZulebi
fareris kunZulebi
safrangeTi
gaboni
didi britaneTi
sparseTis yuris arabuli saxelmwifoebis TanamSro mlobis sabWos uwyeba (GCC)

GD
GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB
ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
PT
PW
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX

grenada
saqarTvelo
genzi
gana
gibraltari
grenlandia
gambia
gvinea
ekvatoruli gvinea
saberZneTi
samxreTi jorjia da samxreTi
sendviCis kunZulebi
gvatemala
gvinea-bisau
gaiana
hon kongi
hondurasi
xorvatia
haiti
ungreTi
inteleqtualuri sakuTrebis
msoflio organizaciis (ismo,
WIPO) saerTaSoriso biuro
indonezia
irlandia
israeli
menis kunZuli
indoeTi
erayi
iranis islamuri respublika
islandia
italia
jezi
iamaika
iordania
iaponia
kenia
yirgizeTi
kamboja
kiribati
komoris kunZulebi
sent kitsi da nevisi
koreis saxalxo demokratiuli
respublika
koreis respublika
kuveiti
kaimenis kunZulebi
yazaxeTi
laosi
libani
portugalia
palau
sent-lusia
lixtenStaini
Sri-lanka
liberia
lesoto
litva
luqsemburgi
latvia
libia
maroko
monako
respublika moldova
Cernogoria (montenegro)
madagaskari
makedonia yofili iugoslaviis
respublika
mali
mianma
monRoleTi
makao
Crd. marianas kunZulebi
mavritania
monserati
malta
mavrikia
maldivis kunZulebi
malavi
meqsika

MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA

malaizia
mozambiki
namibia
nigeri
nigeria
nikaragua
niderlandebi
norvegia
nepali
nauru
axali zelandia
afrikis inteleqtualuri
sakuTrebis organizacia (OAPI)
OM omani
PA panama
PE peru
PG papua-axali gvinea
PH filipinebi
PK pakistani
PL poloneTi
VE venesuela
VG virjinis kunZulebi (britaneTi)
PY paragvai
QA katari
QZ evropis Tanamegobrobis
mcenareTa jiSebis uwyeba (CPVO)
RO rumineTi
RS serbia
RU ruseTis federacia
RW ruanda
SA saudis arabeTi
SB solomonis kunZulebi
SC seiSelis kunZulebi
SD sudani
SE SvedeTi
SG singapuri
SH wminda elenes kunZuli
SI slovenia
SK slovakia
SL siera-leone
SM san-marino
SN senegali
SO somali
SR surinami
ST san-tome da prinsipi
SV salvadori
SY siria
SZ svazilendi
TC Terqsis da kaikosis kunZulebi
TD Cadi
TG togo
TH tailandi
TJ tajikeTi
TL timor-leste
TM TurqmeneTi
TN tunisi
TO tonga
TR TurqeTi
TT trinidadi da tobago
TV tuvalu
TW taivani, CineTis provincia
TZ tanzania
UA ukraina
UG uganda
US aSS
UY urugvai
UZ uzbekeTi
VA vatikani
VC sant-vinsenti da grenadinebi
VN vietnami
VU vanuatu
WO WIPO-inteleqtualuri sakuTrebis msoflio organizacia
WS samoa
XN norduli sapatento instituti (NPI)
YE iemeni
ZA samxreT afrika
ZM zambia
ZW zimbabve
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gamoqveynebuli obieqtebi
gamogonebebi
• patentebi:
6799-6808

dizainebi
• ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba registraciis Sesaxeb:
971
• registrirebuli dizainebi:
740-741

sasaqonlo niSnebi
• erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi:
90419; 90932, 90933; 91036; 91535; 91628; 91637; 91667; 91754; 91757; 91759; 91803;
91845; 91850; 91852; 91856; 91878; 91921; 91946; 91955, 91956; 91958; 91960, 91961;
91989; 92007; 92025-92027; 92075, 92076; 92114-92119; 92166; 92175; 92254; 92283;
92340, 92341; 92359; 92363; 92365; 92367 -92374; 92376- 92378; 92385; 92470; 92483;
92708; 92711; 92713; 92715, 92716; 92720, 92721; 92725, 92726; 92731; 93608

91811;
91978;
92306;
92488;

91815;
91986;
92338;
92497;

• registrirebuli sasaqonlo niSnebi:
29210-29271
• daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnebi:
29206-29209; 29272
• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
dacvis miniWebis Sesaxeb:
89359; 90706; 90710; 90723-90725; 90729; 90732; 90739; 90751; 90754; 90760; 90883-90885; 90909;
90912, 90913; 90915; 90917, 90918; 90922-90926; 90939; 90941, 90942; 91023, 91024; 91029-91032;
91046; 91058; 91061; 91063; 91146, 91147; 91150, 91151; 91158; 91162, 91163; 91177; 91182; 91199,
91200; 91234; 91240, 91241; 91243; 91325; 91328, 91329; 91331; 91333; 91340, 91341; 91346; 91349;
91352, 91353; 91462; 91473; 91475; 91614; 91618, 91619; 91622; 91624; 91626; 91671, 91672; 91674;
91677; 91681, 91682; 91724, 91725; 91774-91777; 91833; 91839
• saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi:
88850; 88865; 88994, 88995; 88997-89004; 89006-89008; 89010, 89011; 89020-89022; 89247; 89249

3

gamogonebebi
gamogonebis patentebi

ganyofileba C
C 07
(11) P 2018 6802 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 213/26
C 07 D 213/390
C 07 D 213/40
C 07 D 213/61
C 07 D 213/64
C 07 D 2132/71
C 07 D 213/74
C 07 D 213/78
C 07 D 405/12
C 07 D 491/04
A 61 K 31/44
A 61 K 31/4355
A 61 K 31/436
A 61 K 31/505
A 61 P 25/00
(44) 18(478)/2017

(10) AP 2017 13999 A
(21) AP 2012 013999
(22) 2012 07 06
(24) 2012 07 06
(62) PA2011 00520 2011 07 08 (DK);
61/505,847 2011 07 08 (US)
(31) PA2011 00520; 61/505,847
(32) 2011 07 08
(33) DK; US
(86) PCT/EP2012/063219, 2012 07 06
(73) ჰ. ლუნდბეკ ა/ს (DK)
ოტილიავეი 9, DK-2500 ვალბიუ (DK)
(72) იერგენ ესკილდსენი (DK);
ანეტე, გრავენ სამსი (DK);
ასკ პიუშლი (DK)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) ნიკოტინური ქოლინორეცეპტორის
დადებითი ალოსტერული
მოდულატორები
_________________________________________
(11) P 2018 6799 B

(10) AP 2017 13587 A
(21) AP 2013 013587
(22) 2013 03 04

4

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 235/02
C 07 D 403/06
C 07 D 407/06
C 07 C 498/323
A 61 K 31/4184
A 61 P 25/28
(44) 18(478)/2017

(24) 2013 03 04
(31) 61/606,786
(32) 2012 03 05
(33) US
(86) PCT/US2013/028796, 2013 03 04
(73) ბორინგერ ინგელჰეიმ ინტერნეიშენალ გმბჰ (DE)
ბინგერ შტრასე 173,D- 55216 ინგელჰეიმ ამ
რეინი (DE);
ვიტა ფარმასიუტიკალზ ინკ. (US)
502 ვესტ ოფის ცენტერ დრაივი, ფორტ
ვაშინგტონი, პენსილვანია 19034 (US)
(72) იური ბუხტიაროვი (US);
სალვასიონ კაკატიანი (US);
ლორენს ვეინ დილარდი (US);
კორნელია დორნერ-კიოსეკი (DE);
კლაუს ფუჩსი (DE);
ლანქი ჯია (US);
დიპაკ. ს. ლალა (US);
ენჯელ მორალეს-რამოსი (US);
გეორგ რასტი (DE);
ჯონათან რივსი (US);
სურეშ ბ. სინგი (US);
შანკარ ვენკატრამანი (US);
ჩჟენჟუნ სიუ (US);
ცზინ იუანი (US);
იი ცზაო (US);
იაჟუნ ჩჟენი (US)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) ბეტა სეკრეტაზას ინჰიბიტორები
_________________________________________
(11) P 2018 6808 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 307/01
A 61 K 31/343
A 61 P 3/00
(44) 18(478)/2017

(10) AP 2017 14261 A
(21) AP 2015 014261
(22) 2015 02 12
(24) 2015 02 12
(31) 2014-025832
(32) 2014 02 13
(33) JP
(86) PCT/JP2015/000639, 2015 02 12
(73) ტაკედა ფარმასიუტიკალ კომპანი
ლიმიტიდ (JP)
1-1, დოშომაჩი 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ოსაკა-ში,
ოსაკა 5410045 (JP)
(72) მინორუ სასაკი (JP);
კეიკო კაკეგავა (JP);
ფუმიაკი კიკუჩი (JP);
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ზენიჩი იკედა (JP);
იოიჩი ნიშიკავა (JP)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) კონდენსირებული ჰეტეროციკლური
ნაერთი
_________________________________________
(11) P 2018 6804 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 D 471/04
C 07 D 487/04
C 07 D 519/00
A 61 K 31/4709
A 61 K 31/4985
A 61 P 35/00
A 61 P 37/00
(44) 18(478)/2017

(10) AP 2017 14062 A
(21) AP 2014 014062
(22) 2014 07 22
(24) 2014 07 22
(31) 13/57265
(32) 2013 07 23
(33) FR
(86) PCT/FR2014/051885, 2014 07 22
(73) ლე ლაბორატუარ სერვიე (FR)
35, რიუ დე ვერდიუ, 92284 სურანს
სედექსი (FR);
ვერნალის (რ & დ) ლტდ (GB)
100 ბერკშირ ფლეის ვარფდეილ როუდი,
ვინერშ ბერკშირი RG41 5RD (GB)
(72) არნო ლე ტირანი (FR);
ტიერი ლე დიგუარერი (FR);
ჟერომ-ბენოიტ სტარკი (FR);
ჟან-მიშელ ჰენლინი (FR);
გიომ დე ნანტეილი (FR);
ოლივიე ჟენესტი (FR);
ჯეიმს ედვარდ პოლ დევიდსონი (GB);
ჯეიმს ბრუკ მურაი (GB);
ი-იენ ჩენი (GB)
(74) თამაზ შილაკაძე
(54) ახალი ინდოლიზინის წარმოებულები,
მათი მიღების ხერხი და მათი
შემცველი ფარმაცევტული
კომპოზიციები
_________________________________________
(11) P 2018 6800 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 H 19/10
C 07 H 19/20
(44) 18(478)/2017

(10) AP 2017 13665 A
(21) AP 2013 013665
(22) 2013 05 21
(24) 2013 05 21
(31) 61/807,266; 61/807,268; 61/807,249;
61/792,131; 61/772,325; 61/739,509;
61/726,522; 61/726,521; 61/716,874;
61/711,131; 61/695,218; 61/650,414
(32) 2013 04 01; 2013 04 01; 2013 04 01;
2013 03 15; 2013 03 04; 2012 12 19;

2012 11 14; 2012 11 14; 2012 10 22;
2012 10 08; 2012 08 30; 2012 05 22
(33) US; US; US; US; US; US; US; US; US;
US; US; US
(86) PCT/US2013/042104, 2013 05 21
(73) აიდენიქს ფარმასეუტიკალს ლლკ (US)
320 ბენ სტრიტ, ფლორ 4, კემბრიჯი,
მასაჩუსეტსი, 02141 (US)
(72) ბენჯამინ, ალექსანდრ მეიესი (US);
ელისტერ, ჯეიმს სტიუარტი (US);
ადელ, მ. მოუსა (US)
(74) შალვა გვარამაძე
(54) D-ამინომჟავური ნაერთები
ღვიძლის დაავადებების სამკურნალოდ
_________________________________________
(11) P 2018 6805 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 07 K 16/28
A 61 K 47/48
C 07 K 16/30
A 61 K 39/00
(44) 18(478)/2017

(10) AP 2017 14118 A
(21) AP 2014 014118
(22) 2014 10 10
(24) 2014 10 10
(31) 61/890,104; 61/890,098
(32) 2013 10 11; 2013 10 11
(33) US; US
(86) PCT/GB2014/053057, 2014 10 10
(73) ბერლინ-ხემი აგ (DE)
გლინიკერ ვეგ 125-127, 12489
ბერლინი (DE)
(72) ჯონატან ალექსანდერ ტერრეტ (US);
ჯეიმს ედვარდ აკროიდ (GB)
(74) ლარისა ამირხანიანი
(54) LY75-ის საწინააღმდეგო კონიუგირებული ანტისხეულები კიბოს სამკურნალოდ
_________________________________________

C 22
(11) P 2018 6803 B

(51) Int. Cl. (2006)
C 22 C 5/04
B 01 J 23/40
(44) 18(478)/2017

(10) AP 2017 14052 A
(21) AP 2014 014052
(22) 2014 08 06
(24) 2014 08 06
(31) 2013140913
(32) 2013 09 05
(33) RU
(86) PCT/RU2014/000588, 2014 08 06
(73) ოტკრიტოე აკციონერნოე ობშესტვო
,,კრასნოიარსკი ზავოდ ცვეტნიხ
მეტალოვ იმენი ვ.ნ. გულიდოვა“ (RU)
ტრანსპორტნი პროეზდ 1, კრასნოიარსკ,
660027, რუსეთი (RU)
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(72) ვალერი ნიკოლაის ძე ეფიმოვ (RU);
სერგეი ნიკოლაის ძე მამონოვ (RU)
(74) ლარისა ამირხანიანი
(54) პლატინის შენადნობი
კატალიზური ბადეებისათვის
_________________________________________

ganyofileba E
E 02
(11) P 2018 6806 B

(51) Int. Cl. (2006)
E 02 B 8/06
(44) 18(478)/2017

(10) AP 2017 14157 A
(21) AP 2016 014157
(22) 2016 05 27
(24) 2016 05 27
(73) გოგა ჩახაია (GE)
ნუცუბიძის ფერდ. I მკრ., კორპ. 1, ბ. 4,
0186, თბილისი (GE);
ლევან წულუკიძე (GE)
ნუცუბიძის ფერდ., I მკრ., კორპ. 1, ბ. 40,
0183, თბილისი (GE);
რობერტ დიაკონიძე (GE)
მუხიანის დას., IVბ მკრ., კორპ. 41, ბ. 50,
0172, თბილისი (GE);
ნუგზარ კვაშილავა (GE)
ლ. ასათიანის ქ. 12, ბ. 16, 0105,
თბილისი (GE);
შორენა კუპრეიშვილი (GE)
ვაჟა-ფშაველას გამზ., კორპ. 71ც, ბ. 25,
0186, თბილისი (GE);
ირინა ხუბულავა (GE)
ბ. ხმელნიცკის ქ. 149, ბ. 28, 0121,
თბილისი (GE)
(72) გოგა ჩახაია (GE);
ლევან წულუკიძე (GE);
რობერტ დიაკონიძე (GE);
ნუგზარ კვაშილავა (GE);
შორენა კუპრეიშვილი (GE);
ირინა ხუბულავა (GE)
(54) ცხაურას ტიპის ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობა
_________________________________________
(11) P 2018 6807 B

(51) Int. Cl. (2006)
E 02 B 8/06
(44) 18(478)/2017

(10) AP 2017 14158 A
(21) AP 2016 014158
(22) 2016 05 27
(24) 2016 05 27
(73) გოგა ჩახაია (GE)
ნუცუბიძის ფერდ. I მკრ., კორპ. 1, ბ. 4,
0186, თბილისი (GE);
ლევან წულუკიძე (GE)
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ნუცუბიძის I მკრ., კორპ. 1, ბ 40, 0183,
თბილისი (GE);
რობერტ დიაკონიძე (GE)
მუხიანის დას., IVბ მკრ., კორპ. 41, ბ. 50,
0172, თბილისი (GE);
ნუგზარ კვაშილავა (GE)
ლ. ასათიანის ქ. 12, ბ. 16, 0105,
თბილისი (GE);
შორენა კუპრეიშვილი (GE)
ვაჟა-ფშაველას გამზ., კორპ. 71ც, ბ. 25,
0186, თბილისი (GE);
ირინა ხუბულავა (GE)
ბ. ხმელნიცკის ქ. 149, ბ. 28, 0121,
თბილისი (GE)
(72) გოგა ჩახაია (GE);
ლევან წულუკიძე (GE);
რობერტ დიაკონიძე (GE);
ნუგზარ კვაშილავა (GE);
შორენა კუპრეიშვილი (GE);
ირინა ხუბულავა (GE)
(54) გამჭოლი ტიპის ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობა
_________________________________________

ganyofileba H
H 01
(11) P 2018 6801 B

(51) Int. Cl. (2006)
H 01 Q 15/16
(44) 18(478)/2017

(10) AP 2017 13758 A
(21) AP 2015 013758
(22) 2015 03 11
(24) 2015 03 11
(73) შოთა წეროძე (GE)
თაბუკაშვილის ქ. 3, ბ. 1, 0108,
თბილისი (GE);
ჯულიან ბერნანდ სანტიაგო პროვალდი (NL)
ვან ვარმონდლაან 15, 2241RP,
ვასენაარ (NL);
ჯოვანი-ლორენცო შალინო (IT)
ვია ოვიდიო 10, 00193 (IT);
ელგუჯა მეძმარიაშვილი (GE)
მ. ბურძგლას ქ. 108, 0194, თბილისი (GE);
ნოდარ წიგნაძე (GE)
გლდანის მას., III მკრ., კორპ. 17, ბ. 65,
0167, თბილისი (GE);
მალხაზ ნიკოლაძე (GE)
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 6, ბ. 34, 0160,
თბილისი (GE)
(72) შოთა წეროძე (GE);
ჯულიან ბერნანდ სანტიაგო პროვალდი (NL);
ჯოვანი-ლორენცო შალინო (IT);
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gamogonebebi
ელგუჯა მეძმარიაშვილი (GE);
ნოდარ წიგნაძე (GE);
მალხაზ ნიკოლაძე (GE)
(74) თინა ჩალაური
(54) კოსმოსური რეფლექტორის
მექანიკური საყრდენი კარკასი და მისი
გაშლის მეთოდი
_________________________________________
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dizainebi
ganacxadi, romelzec gamotanilia gadawyvetileba
registraciis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

(10) AD 2018 971 S
(51) 09-01
(22) 2017 07 18
(21) AD 2017 971
(28) 1
(31) 003669282-0001
(32) 20/01/2017
(33) EM
(71) ანჯელინი ბიუთი ს.პ.ა. (IT)
ვია ტორტონა, 15, I-20144, მილანო (IT)
(72) კარლო კოლომბო (CH)
(74) ალექსანდრე გეგეჭკორი (GE)
(54) სუნამოს ბოთლი
(55)

1.1

1.2

1.3

8

1.4
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1.5

1.6
_________________________________________________
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registriebuli dizainebi

(11) D 2018 740 S
(51) 32-00
(10) AD 2017 953 S
(44) 18(478)/2017
(22) 2017 05 08
(21) AD 2017 953
(24) 2017 05 08
(28) 1
(18) 2022 05 08
(71) დათა შიშმანაშვილი (GE)
გლდანის მას., მკრ. IV, კორპ. 113, ბ. 76, 0137, თბილისი (GE)
(72) დათა შიშმანაშვილი (GE)
(74) ზვიად მათიაშვილი (GE)
(54) ლოგო
__________________________________________________

(11) D 2018 741 S
(51) 32-00
(10) AD 2017 954 S
(44) 18(478)/2017
(22) 2017 05 10
(21) AD 2017 954
(24) 2017 05 10
(28) 1
(18) 2022 05 10
(71) შპს „იდეა დიზაინ ჯგუფი“ (GE)
შინდისის ქ. 4/2, თბილისი (GE)
(72) ალექსი ქავთარაძე (GE)
(54) გრაფიკული დიზაინი
__________________________________________________
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sasaqonlo niSnebi
erovnuli proceduriT Semotanili ganacxadebi,
romlebzec gamotanilia gadawyvetileba
registraciis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: q. mcxeTa, samxedros q. #17).

(260) AM 2018 90419 A
(210) AM 90419
(220) 2017 01 13
(731) ობშჩესტვო ს ოგრანიჩენნოი
ოტვეტსტვენნოსტიუ „ალმაზ-მ“
1-ი ობიდენსკი პერ., დ. 10,
119034, მოსკოვი, რუსეთი
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) თეთრი, ყვითელი, ყავისფერი
(531) 26.11.12; 27.01.12; 29.01.12
(511)
3 – მათეთრებელი პრეპარატები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და აბრაზიული დამუშავების პრეპარატები; არასამკურნალო საპნები;
კბილის ფხვნილები და პასტები;
__________________________________________
(260) AM 2018 90932 A
(210) AM 90932
(220) 2017 02 21
(731) ა(ა)იპ ბიზნესმედია საქართველო
ა. ლაისტის ქ., კორ. 3, ბ. 23ბ, ისანი-სამგორის რ-ნი, თბილისი, საქართველო
(740) დავით ქართველიშვილი
(540)

(531) 28.19; 29.01.12
(511)
38 – ტელემაუწყებლობა; საკაბელო ტელემაუწყებლობა; ტელემაუწყებლობა ინტერნეტის
საშუალებით; ტელეპროგრამების ტრანსლაცია ვიდეო-მოთხოვნისა და წინასწარი გადახდის საშუალებით; ტელეპროგრამების ტრანსლაცია; ფასიანი ტელეპროგრამების ტრანსლაცია; სატელიტური ტელემაუწყებლობა; ნაკადური სატელევიზიო მომსახურება; კინოდა ტელეფილმების ტრანსლაცია მობილური
კავშირის ქსელებისა და სხვა მედია საშუალებების მეშვეობით; რადიომაუწყებლობა;
ერთდროული ტელემაუწყებლობა კავშირის
გლობალური, საკაბელო და უსადენო ქსელების მეშვეობით; ტელე- და რადიოპროგრამების გადაცემა საკაბელო და უსადენო ქსელების მეშვეობით; ახალი ამბების სააგენტოები;
კავშირგაბმულობის გლობალურ საინფორმაციო ქსელთან კავშირის უზრუნველყოფა; კავშირგაბმულობის არხებით ტელემაღაზიების
მომსახურების უზრუნველყოფა; თანამგზავრული კავშირი; კავშირგაბმულობის მოწყობილობების გაქირავება; ტელეკონფერენციების მომსახურება; ელექტრონული ფოსტა.
41 – ტელესტუდიები; ტელეფილმების წარმოება; ტელეფილმების გაქირავება; ტელე და რადიოპროგრამების მონტაჟი; ტელე და რადიოპროგრამების წარმოება; ვიდეოფილმების წარმოება; ვიდეოფილმების გადაღება; ვიდეოჩანაწერების მონტაჟი; შოუ-პროგრამები; სატელევიზიო სასწავლო ან გასართობი კონკურსების ორგანიზება; კონცერტების ორგანიზება; სპორტული შეჯიბრების ორგანიზება; ინფორმაცია აღზრდისა და განათლების საკითხებში; გართობა; გართობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია; ლატარეის ორგანიზება;
ვიდეოფილმების გაქირავება; რადიო და ტელემიმღებების გაქირავება; ტელეაღჭურვილობის გაქირავება; აუდიომოწყობილობების
გაქირავება; ვიდეო- და აუდიოჩანაწერების გაქირავება.
__________________________________________
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(260) AM 2018 90933 A
(210) AM 90933
(220) 2017 02 21
(731) ა(ა)იპ ბიზნესმედია საქართველო
ა. ლაისტის ქ. კორ. 3, ბ. 23ბ, ისანი-სამგორის რ-ნი, თბილისი, საქართველო
(740) დავით ქართველიშვილი
(540)

(740) ამზა კაკაურიძე
(540)

საქმის კურსი

(511)
38 – ტელემაუწყებლობა; საკაბელო ტელემაუწყებლობა; ტელემაუწყებლობა ინტერნეტის
საშუალებით; ტელეპროგრამების ტრანსლაცია ვიდეო-მოთხოვნისა და წინასწარი გადახდის საშუალებით; ტელეპროგრამების ტრანსლაცია; ფასიანი ტელეპროგრამების ტრანსლაცია; სატელიტური ტელემაუწყებლობა; ნაკადური სატელევიზიო მომსახურება; კინოდა ტელეფილმების ტრანსლაცია მობილური
კავშირის ქსელებისა და სხვა მედია საშუალებების მეშვეობით; რადიომაუწყებლობა;
ერთდროული ტელემაუწყებლობა კავშირის
გლობალური, საკაბელო და უსადენო ქსელების მეშვეობით; ტელე- და რადიოპროგრამების გადაცემა საკაბელო და უსადენო ქსელების მეშვეობით; ახალი ამბების სააგენტოები; კავშირგაბმულობის გლობალურ საინფორმაციო ქსელთან კავშირის უზრუნველყოფა;
კავშირგაბმულობის არხებით ტელემაღაზიების მომსახურების უზრუნველყოფა; თანამგზავრული კავშირი; კავშირგაბმულობის მოწყობილობების გაქირავება; ტელეკონფერენციების მომსახურება; ელექტრონული ფოსტა.
41 – ტელესტუდიები; ტელეფილმების წარმოება; ტელეფილმების გაქირავება; ტელე და რადიოპროგრამების მონტაჟი; ტელე და რადიოპროგრამების წარმოება; ვიდეოფილმების წარმოება; ვიდეოფილმების გადაღება; ვიდეოჩანაწერების მონტაჟი; შოუ-პროგრამები; სატელევიზიო სასწავლო ან გასართობი კონკურსების ორგანიზება; კონცერტების ორგანიზება; სპორტული შეჯიბრების ორგანიზება; ინფორმაცია აღზრდისა და განათლების საკითხებში; გართობა; გართობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია; ლატარეის ორგანიზება;
ვიდეოფილმების გაქირავება; რადიო და ტელემიმღებების გაქირავება; ტელეაღჭურვილობის გაქირავება; აუდიომოწყობილობების
გაქირავება; ვიდეო- და აუდიოჩანაწერების
გაქირავება;
__________________________________________
(260) AM 2018 91036 A
(210) AM 91036
(220) 2017 02 27
(731) შპს `ქართული ღვინის სახლი~
სოფ. ზეგაანი, გურჯაანი, საქართველო
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(591) შავი, თეთრი, ოქროსფერი, წითელი,
ცისფერი
(531) 24.01.15; 24.01.18; 25.01.19; 27.05.24;
29.01.15
(526) სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, ნიშანში ჩაწერილი სიტყვიერი ელემენტი `GEORGIA~ დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება.
(511)
33 – სასმელები (ალკოჰოლიანი - ), ლუდის
გარდა.
__________________________________________
(260) AM 2018 91535 A
(210) AM 91535
(220) 2017 03 31
(731) შპს `ჯეოსელი~
გოთუას ქ. 3, მტკვრის მარჯვენა სანაპირო,
თბილისი, საქართველო
(740) მარიამ ღუბიანური
(540)

(531) 26.03.23; 26.04.11; 29.01.15
(511)
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაკეთობა, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი პროდუქცია; მასალები საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები; მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის
გარდა); სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (ხელსაწყოების გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება
სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული
კლიშე.
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36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
38 – კავშირგაბმულობა.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა
და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და
სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და
სრულყოფა
__________________________________________
(260) AM 2018 91628 A
(210) AM 91628
(220) 2017 04 07
(731) უირლპულ პროპერტის, ინკ.
500 რენესანს დრაივი, სუიტი 101, სენტჯოზეფი, მიჩიგანი 49085, აშშ
(740) ირაკლი გვილია
(540)

WHIRLPOOL

(511)
7 – მანქანები და ჩარხები; მოტორები და ძრავები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის გარდა); შეერთებები
და გადაცემის ელემენტები (მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლის
გარდა); სასოფლო-სამეურნეო იარაღი, განსხვავებული ხელის იარაღისაგან; ინკუბატორები. კვების პროდუქტების დამამზადებელი
მანქანები, ელექტრომექანიკური; სამზარეულოს პროცესორები (ელექტრული); სამზარეულოს მანქანები, ელექტრული; ხორცსაკეპები
(მანქანები); ბოსტნეულის მექანიკური სახეხელა; სამსხვრეველები; დასაქუცმაცებელი მანქანები; საფრეზავი მანქანები; წნეხები; საჭრელი მანქანები; ცომის საზელი მანქანები;
ბლენდერები, სარევები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; აირის შესაკუმში, შემწოვი და
გადამტანი ჰაერსაბერი მანქანები; საწეწი მანქანები; შემრევი მანქანები; ნაყოფისა და ბოსტნეულის გასაფცქვნელი
და გასათლელი
მანქანები; საპენტი მანქანები, ელექტრული;
მიქსერები, სარევები; წვენსაწურები, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების, ელექტრული; ცენტრიფუგები; ხორცსაკეპები; ნაყოფისა და ბოსტნეულის გასაფცქვნელი და გასათლელი
მანქანები; დანები, ელექტრული; მჭრელი პი-

რების, საჭრისების სალესი მანქანები; სალესი ჩარხები; მაკარონის ნაწარმის დასამზადებელი მანქანები; ყავის საფქვავები; სუნელების საფქვავები; კონსერვის გასახსნელები,
ელექტრული; საკერავი მანქანები; საქსოვი მანქანები; ამ კლასში შემავალი დანადგარების
სათადარიგო ნაწილები.
11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების,
გასაცივებელი,
საშრობი,
ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები. წყალმომარაგების
სისტემის დანადგარები; წყლის გამწმენდი
აპარატები და მანქანები; წყლის სტერილიზატორები; მაცივრების წყლის გამწმენდი მოწყობილობები; სახლის წყლის მიწოდების ფილტრაციის დანადგარები; წყლის დასარბილებელი აპარატები და ხელსაწყოები; წყლის
გამწმენდი საშუალებები; წყლის მაკონდიცირებელი დანადგარები; მარილის და სხვა მინარევების შემამცირებელი მოწყობილობები;
ონკანების წყლის ფილტრები; სასმელი
წყლის ფილტრები; პორტატული და სტაციონარული ღუმელი; პორტატული საყინულეები;
ელექტრო ტაფები; დაბალ სიმხურვალეზე მომუშავე ქურები; პორტატული და სტაციონარული შესაწვავი მოწყობილობები; პორტატული და სტაციონარული გრილები; პორტატული თეფშების გამაცხელებელები; პორტატული მოხარშვის დანადგარები; პორტატული
სამზარეულოს ქურები; პორტატული მაცივრები; პორტატული ღვინის მაცივრები; ყინულის დასამზადებელი მანქანები და აპარატები; სავაფლეები; ზეთში შეწვის ღუმელი; ორთქლის ქვაბები; ცხელ ჰაერზე მომუშავე ღუმელები; ბრინჯის მომზადების ქვაბები; ელექტრო საჭმლის გათბობის მოწყობილობები;
ქოთნის გამათბობელი მოწყობილობა; ფრიტიურის ჭურჭელი, ელექტრული; პორტატული
თეფშის გამათბობელი; წნევის ქვეშ დამუშავების სწრაფსახარში ქვაბები; შამფურიანი
მოწყობილობები; შამფურები; ტოსტერები;
ტოსტერი ღუმელი; ჩაიდნები; ელექტრონული
ცხელი სასმელების დამამზადებელი მოწყობილობა; ელექტრონული რძის ქაფის გამომმუშავებელი; ყავის მადუღარები; ჩაის აპარატები; ესპრესოს მომმზადებელი აპარატი; კაპუჩინოს მომმზადებელი აპარატი; პასტას მომმზადებელი ქვაბი; იოგურტის მოსამზადებელი ელექტრული ხელსაწყოები; ხილის ნაყინის მოსამზადებელი ხელსაწყო; ნაყინის მოსამზადებელი ხელსაწყო; კრეპების მოსამზადებელი ხელსაწყო; კვერცხის მოსამზადებელი ხელსაწყო; სენდვიჩების მოსამზადებელი
ხელსაწყო; პიცის მოსამზადებელი ხელსაწყო; თმის საშრობები; მანათებელი დიოდების
მოწყობილობები; დიოდების მოწყობილობები
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დისფლეებში, რეკლამის ყუთებში, საცხოვრებელ ადგილას და არქიტექტურულ პროექტებში გამოსაყენებლად; შიდა და გარე განათების
მანათებელი დიოდები; ამ კლასში შემავალი
დანადგარების სათადარიგო ნაწილები.
__________________________________________

(531) 26.04.02; 26.04.24; 28.19, 29.01.12
(511)
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
__________________________________________

(260) AM 2018 91637 A
(210) AM 91637
(220) 2017 04 07
(731) შპს `Eurostar~
ვაჟა-ფშაველას კვ. II, კორპ. 5, ბ. 28,
თბილისი, საქართველო
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(260) AM 2018 91754 A
(210) AM 91754
(220) 2017 04 19
(731) შპს `ასფარმა საქართველო
ფარმაცევტიული კომპანია~
მცხეთის ქ. 8, 0179, თბილისი, საქართველო
(740) მაია სამადაშვილი
(540)

(591) მუქი ლურჯი, ყვითელი
(531) 01.01.05; 01.01.10; 01.11.08; 26.01.24;
27.05.24; 29.01.12
(511)
6 – ალუმინისგან დამზადებული სამშენებლო
მასალა; ალუმინისგან დამზადებული მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობა; კედლის გარეშემონაკერი; კედლის ლითონის მოპირკეთება; გადასაადგილებელი სამშენებლო კონსტრუქციები; ლითონის კუთხოვანები; ლითონის ლარტყები; ლითონის მომჭერები; ლითონკონსტრუქციები; ლითონფენილები; მოქლონები; ლითონის სამსხმელო ყალიბები; ალუმინის საფარები გადახურვისთვის; ნაწილები
და აქსესუარები ზემოთ ჩამოთვლილი საქონლისათვის.
37 – მშენებლობა; რემონტი; მშენებლობასთან
დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა; სამრეწველო საწარმოების მშეენებლობა; სამშენებლო ტექნიკის გაქირავება; ხარაჩოების მონტაჟი.
__________________________________________
(260) AM 2018 91667 A
(210) AM 91667
(220) 2017 04 12
(731) სს `თიბისი ბანკი~
მარჯანიშვილის ქ. 7, ძველი თბილისის
რ-ნი, თბილისი, საქართველო
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(740) არჩილ გაბათაშვილი
(540)

Betafusid
Бетафузид
ბეტაფუზიდი

(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები, მათ შორის,
სამკურნალო საშუალებები
__________________________________________
(260) AM 2018 91757 A
(210) AM 91757
(220) 2017 04 19
(731) შპს `ასფარმა საქართველო
ფარმაცევტიული კომპანია~
მცხეთის ქ. 8, 0179, თბილისი, საქართველო
(740) მაია სამადაშვილი
(540)

Fundocort
Фундокорт
ფუნდოკორტი

(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები, მათ შორის,
სამკურნალო საშუალებები
__________________________________________
(260) AM 2018 91759 A
(210) AM 91759
(220) 2017 04 19
(731) შპს `ასფარმა საქართველო
ფარმაცევტიული კომპანია~
მცხეთის ქ. 8, 0179, თბილისი, საქართველო
(740) მაია სამადაშვილი
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(540)

Tempas
Темпас
ტემპასი

(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები, მათ შორის,
სამკურნალო საშუალებები
__________________________________________
(260) AM 2018 91803 A
(210) AM 91803
(220) 2017 04 21
(731) კავასაკი კისენ კაიშა, ლტდ
2-1-1, უჩისაივაი-ჩო, ჩიიოდა-კუ, ტოკიო-ტო,
იაპონია
(740) პავლე მეიფარიანი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 24.17.01; 27.05.17
(511)
36 – სადაზღვევო მომსახურება; დაზღვევა (სადაზღვევო ანდერრაიტინგი); აქტუარის მომსახურება (აქტუარის სამსახური); სადაზღვევო
საშუამავლო მომსახურება; საზღვაო დაზღვევა (საზღვაო სადაზღვევო ანდერრაიტინგი);
დაზღვევასთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა; საბაჟო სააგენტოები (საბაჟო სამსახური); დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები; უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსახურება; სიცოცხლის დაზღვევასთან და არასიცოცხლის დაზღვევასთან
დაკავშირებული საშუამავლო საქმიანობა ან
სააგენტოები, ან მათთან დაკავშირებული
ინფორმაციით უზრუნველყოფა; არასიცოცხლის დაზღვევიდან გამომდინარე მოთხოვნების დაკმაყოფილება; სადაზღვევო შენატანის თანხის დადგენა.
39 – ტრანსპორტთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა; შენახვასთან დაკავშირებული ინფორმაციით უზრუნველყოფა;
საჰაერო გადაზიდვები; ნავების გაქირავება;
ნავების შენახვა; გემებით გადაზიდვა; მანქანებით გადაზიდვა; ჩარტერი და გემების გაქირავება; კურიერის მომსახურება [კორესპონდენციის ან საქონლის ადგილზე მიტანა]; საქონლის მიწოდება (ადგილზე მიტანა); დაფრახტვაში შუამავლობა; დაფრახტვა; საზღვაო გადაზიდვები; ტვირთის გადატანა, მიწოდების მომსახურება; სარკინიგზო გადაზიდვები; შესანახი კონტეინერების გაქირავება;

საწყობების გაქირავება; სამდინარო ტრანსპორტით გადაზიდვები; შუამავლობა გემებთან
დაკავშირებით; შუამავლობა გადაზიდვებთან
დაკავშირებით; ტრანსპორტის დაჯავშნა; გადაზიდვები; საქონლის შეფუთვა და შენახვა;
მოგზაურობის ორგანიზება; მოძრაობის შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფა; მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებების მართვაში; გადაზიდვები სხვა მანქანებით გადამზიდი კომპანიებისა და/ან გემებით გადამზიდი
კომპანიების მეშვეობით.
42 – ინტერნეტ-ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მომარაგების არხების მართვის სისტემებით უზრუნველყოფა; არაჩატვირთვადი კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის
დროებითი გამოყენების უზრუნველყოფა ინტერნეტის საშუალებით; კომპიუტერული სისტემებით უზრუნველყოფა; კომპიუტერული
პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება;
კომპიუტერული
სისტემების
დამუშავება
(პროექტირება); ვებ-საიტების შექმნა და მომსახურება მესამე პირთათვის; პროგრამული
უზრუნველყოფის გაქირავება; სამეცნიერო და
ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევები და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და სამეცნიერი კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერების ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და სრულყოფა; მეტეოროლოგიური ინფორმაციით უზრუნველყოფა; არქიტექტურა; საინჟინრო ექსპერტიზა;
გეოლოგიური ძიება; მაქნანების, აპარატების,
ინსტრუმენტების (მათი ნაწილების ჩათვლით)
ან ასეთი მანქანებისგან, აპარატებისგან და
ინსტრუმენტებისგან შემდგარი სისტემების
დამუშავება; მომსახურება დიზაინის სფეროში; კომპიუტერული პროგრამირება; კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურება; კომპიუტერების გაქირავება; კომპიუტერული პროგრამებით უზრუნველყოფა;
ტექნიკური კონსულტაციების გაწევა კომპიუტერების, ავტომობილებისა და სხვა სახის
მანქანების მწარმოებლურობასთან, მუშაობასთან და ა.შ. დაკავშირებით, რომელთა
ეფექტური მუშაობისთვის საჭიროა პირადად
ოპერატორის მაღალი დონის ცოდნა, კვალიფიკაცია და გამოცდილება; ოკეანეების, გემებისა და გარემოს შემოწმება ან გამოკვლევა;
სამშენებლო კონსტრუქციების ან ქალაქის
დაგეგმარების გამოკვლევა; შემოწმებები ან
გამოკვლევები დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად; ელექტროქსელების შემოწმება
ან გამოკვლევა; სამოქალაქო მშენებლობების
შემოწმება ან გამოკვლევა; მაქნანების, აპარატებისა და ინსტრუმენტების გამოცდა (შემოწმება) და გამოკვლევა; საზომი აპარატების გაქირავება; ლაბორატორიული აპარატებისა და
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ინსტრუმენტების გაქირავება; სახაზავი ინსტრუმენტების გაქირავება.
__________________________________________
(260) AM 2018 91811 A
(210) AM 91811
(220) 2017 04 22
(731) შპს `ლენდაფ~
ვ. დოლიძის ქ. 46/ბალანჩივაძეების ქ. 41,
0171, თბილისი, საქართველო
(740) სოსო ორმოცაძე
(540)

(591) თეთრი, შავი და წითელი
(531) 05.07; 10, 06.01.01; 25.01.19; 27.03.11;
27.05.10; 29.01.13
(511)
33 – ქვევრის, წითელი, მშრალი ღვინო.
__________________________________________
(260) AM 2018 91845 A
(210) AM 91845
(220) 2017 04 26
(731) შპს `ფიერნა~
ლ. გოთუას ქ. 12, 0160, თბილისი,
საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) ნარინჯისფერი, ნაცრისფერი
(531) 26.04.03; 26.04.07; 27.05.10; 29.01.12
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.

(591) წითელი, ყვითელი, მწვანე, ცისფერი,
შავი
(531) 26.11.03; 26.11.12; 27.05.10; 27.05.11;
29.01.15
(511)
1 – სასუქები.

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

5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; პესტიციდები.
__________________________________________

(260) AM 2018 91815 A
(210) AM 91815
(220) 2017 04 24
(731) შპს `საქართველოს მთები~
ი. ჭავჭავაძის გამ. 23ა, სად. 1, სართ. 11,
ბ. 16, 0179, თბილისი, საქართველო
(540)

(260) AM 2018 91850 A
(210) AM 91850
(220) 2017 04 26
(731) შპს `ქართული ვაზისა და ღვინის
კომპანია~
ტ. ტაბიძის ქ. 106, სართ. 1, თბილისი,
საქართველო
(740) მერაბ მიქაშავიძე
(540)

ბადიმი
Badimi
Бадими

(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(260) AM 2018 91852 A
(210) AM 91852
(220) 2017 04 26
(731) შპს `ფიერნა~
ლ. გოთუას ქ. 12, 0160, თბილისი,
საქართველო
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(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
28 – თამაშობები, სათამაშოები; ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქონელი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ნაძვისხის მორთულობა.
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე
სამსახური.
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
__________________________________________

(591) თეთრი, მწვანე, ლურჯი
(531) 25.01.01; 26.04.07; 26.04.24; 27.05.24;
29.01.13
(511)
1 – სასუქები.
__________________________________________
(260) AM 2018 91856 A
(210) AM 91856
(220) 2017 04 26
(731) ლევან ფოცხვერია
დ. აღმაშენებლის გამზ. 171, ბ. 10, 0112,
თბილისი, საქართველო
(740) ლევან ფოცხვერია
(540)

(591) შავი, თეთრი, ყვითელი
(531) 26.01.05; 26.01.16; 26.01.21; 26.01.24;
26.11.13; 27.05.24; 27.07.24; 29.01.13
(511)
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);

(260) AM 2018 91878 A
(210) AM 91878
(220) 2017 05 01
(731) შპს `ქართული ვაზისა და ღვინის
კომპანია~
დავით აღმაშენებლის გამზ. 179ა, ბ. 25,
ძველი თბილისის რ-ნი, თბილისი,
საქართველო
(540)

კრიმანჭული
Криманчули
Krimanchuli

(511)
33 – ალკოჰოლური სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(260) AM 2018 91921 A
(210) AM 91921
(220) 2017 05 02
(731) სს `კოტეხი-გურჯაანის ღვინის ქარხანა~
კ. ქოროღლიშვილის ქ. 38, 1500,
გურჯაანი, საქართველო
(740) დიმიტრი ძამუკაშვილი
(540)

(591) შავი, ოქროსფერი

#1 2018 01 10

17

sasaqonlo niSnebi
(531) 19.07.01; 19.07.23; 27.05.24; 29.01.12
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელი (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(260) AM 2018 91946 A
(210) AM 91946
(220) 2017 05 03
(731) ანკერ ტექნოლოჯი კო., ლიმიტიდ
რუმ 1318-19, ჰოლივუდ კომერშელ
სენტერი, 610 ნათან როუდი, მონგკოკი,
კოულუნი, ჰონგ-კონგი
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 01.15.03; 27.05.08
(511)
9 – ენერგიის ბანკები; აკუმულატორები და
დამმუხტავი მოწყობილობები; აკუმულატორის კორპუსები; აკუმულატორის დამმუხტავი
მოწყობილობები; აკუმულატორის გამშვები
მოწყობილობები; კვების ბლოკები, რომლებიც გამოიყენება ელექტრონულ მოწყობილობებთან, სახელდობრ, მობილურ ტელეფონებთან, ციფრულ აუდიო- და ვიდეოპლეერებთან,
ჯიბის კომპიუტერებთან, პლანშეტებთან, ელექტრონული წიგნის წამკითხავ მოწყობილობებთან, პერსონალურ ციფრულ თანაშემწეებთან, ელექტრონულ ორგანაიზერებთან, ელექტრონულ ბლოკნოტებთან და კამერებთან;
მზის პანელები; ქსელის ჰაბები; USB ჰაბები;
ელექტრული როზეტები; ელექტრული შტეფსელის ჩანგლები; ელექტრული დამაგრძელებლები; ელექტრული გადამრთველები; ძალური
გადამრთველები; ელექტრული დამუხტვის კაბელები; მონაცემთა გადამცემი კაბელები; აუდიოკაბელები; მობილური ტელეფონის კორპუსები; ეკრანის დამცავი მოწყობილობები;
სამაგრები ავტომობილისათვის; ნოუთბუკის
სადგარები; კლავიატურები; კლავიატურის
შალითები; „თაგვები“; საყურისები; პატარა
საყურისები; დინამიკები; უსადენო დინამიკები; სახლის კინოთეატრები; აუდიო გადამცემი
სისტემები; ხმის მართვის მოწყობილობები.
__________________________________________
(260) AM 2018 91955 A
(210) AM 91955
(220) 2017 05 03
(731) შპს `ქართული ღვინის სახლი~
სოფ. ზეგაანი, გურჯაანი, საქართველო
(740) ამზა კაკაურიძე

18

(540)

ბელადი
Белади
Beladi

(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები, ლუდის გარდა.
__________________________________________
(260) AM 2018 91956 A
(210) AM 91956
(220) 2017 05 03
(731) სტენლი ტრეიდინგ ელელსი
პ.ო ბოქს 21516, დუბაი, არაბთა
გაერთიანებული საამიროები
(740) მერაბ კვიმსაძე
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 27.05.01
(511)
4 – საავტომობილო საპოხი მასალები; ტექნიკური ზეთები და საპოხები.
__________________________________________
(260) AM 2018 91958 A
(210) AM 91958
(220) 2017 05 03
(731) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~
დ. აღმაშენებლის ხეივ., XII კმ., კორპ. 2,
ბ. 43, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, 0131,
თბილისი, საქართველო
(540)

ჰარტოვინი - Hartovin

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2018 91960 A
(210) AM 91960
(220) 2017 05 03
(731) ბაიერ ქონსიუმერ ქეა აგ
პეტერ მერიან-შტრასე 84, 4052, ბაზელი,
შვეიცარია
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(740) შალვა გვარამაძე
(540)

(591) ლურჯი
(531) 27.05.02; 27.05.05; 29.01.04
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; საკვები დანამატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები, ბავშვთა კვება; დიეტური დანამატები ადამიანებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი მასალა, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი
საშუალებები; საკვები ბოჭკოები; დანამატები
საკვებისათვის; საკვები დანამატები სამედიცინო მიზნებისათვის; სასმელები დიეტური
დანამატების სახით.
__________________________________________
(260) AM 2018 91961 A
(210) AM 91961
(220) 2017 05 03
(731) ბაიერ ქონსიუმერ ქეა აგ
პეტერ მერიან-შტრასე 84, 4052, ბაზელი,
შვეიცარია
(740) შალვა გვარამაძე
(540)

THERAVITAFLEX

(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები; საკვები დანამატები; სამედიცინო დანიშნულების ჰიგიენური პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური საკვები და ნივთიერებები,
ბავშვთა კვება; დიეტური დანამატები ადამიანებისათვის; სალბუნები, სახვევი მასალა; კბილის დასაბჟენი მასალა, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი მასალა; მადეზინფიცირებელი
საშუალებები; საკვები ბოჭკოები; დანამატები
საკვებისათვის; საკვები დანამატები სამედიცინო მიზნებისათვის; სასმელები დიეტური
დანამატების სახით.
__________________________________________
(260) AM 2018 91978 A
(210) AM 91978
(220) 2017 05 04
(731) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~
დ. აღმაშენებლის ხეივ., XII კმ., კორპ. 2,
ბ. 43, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, 0131,
თბილისი, საქართველო
(540)

ლაქსაკოლი
LAKSACOL

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2018 91986 A
(210) AM 91986
(220) 2017 05 04
(731) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~
დ. აღმაშენებლის ხეივ., XII კმ., კორპ. 2,
ბ. 43, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, 0131,
თბილისი, საქართველო
(540)

პილობალანსი
PYLOBalans

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2018 91989 A
(210) AM 91989
(220) 2017 05 04
(731) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~
დ. აღმაშენებლის ხეივ., XII კმ., კორპ. 2,
ბ. 43, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, 0131,
თბილისი, საქართველო
(540)

იმუნოპეა C
Imunopea C

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინ-
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ფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2018 92007 A
(210) AM 92007
(220) 2017 05 05
(731) შპს „ორი მარანი“
სოფ. იგოეთი, 2600, კასპის რ-ნი,
საქართველო
(540)

(540)

(591) შავი, თეთრი, წითელი და ლურჯი
(531) 26.04.22; 26.04.24; 26.11.02; 26.11.08;
27.05.11; 27.05.24; 28.19; 29.01.14
(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
__________________________________________
(260) AM 2018 92025 A
(210) AM 92025
(220) 2017 05 05
(731) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~
დ. აღმაშენებლის ხეივ., XII კმ., კორპ. 2,
ბ. 43, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, 0131,
თბილისი, საქართველო
(540)

პეროლაქტი B
Perolact B

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
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(260) AM 2018 92026 A
(210) AM 92026
(220) 2017 05 05
(731) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~
დ. აღმაშენებლის ხეივ., XII კმ., კორპ. 2,
ბ. 43, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, 0131,
თბილისი, საქართველო

რამნოვიტი ბეიბი
Ramnovit Baby

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2018 92027 A
(210) AM 92027
(220) 2017 05 05
(731) შპს `ნიუ ფარმ გრუპი~
დ. აღმაშენებლის ხეივ., XII კმ., კორპ. 2,
ბ. 43, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, 0131,
თბილისი, საქართველო
(540)

ლაქსაკოლი ფორტე
LAKSACOL FORTE

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2018 92075 A
(210) AM 92075
(220) 2017 05 10
(731) ასტრაზენეკა აბ
SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი
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(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

LYNPARZA

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

სათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);
სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
28 – თამაშობები, სათამაშოები; ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქონელი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს;
ნაძვისხის მორთულობა.
__________________________________________

(260) AM 2018 92076 A
(210) AM 92076
(220) 2017 05 10
(731) ასტრაზენეკა აბ
SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(260) AM 2018 92115 A
(210) AM 92115
(220) 2017 05 15
(731) შპს „პარარა“
მ. თამარაშვილის ქ. 10, ბ. 28, 0162,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 14.01.06; 14.03.21; 26.01.05; 26.01.06;
27.05.01
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერებები.
__________________________________________
(260) AM 2018 92114 A
(210) AM 92114
(220) 2017 05 15
(731) შპს „პარარა“
მ. თამარაშვილის ქ. 10, ბ. 28, 0162,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 20.01.03; 26.01.16, 26.03.10; 26.03.22;
27.05.17; 27.05.25
(511)
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოები-

(591) შავ-თეთრი
(531) 02.05.02; 02.05.23; 09.07.05; 20.01.03
(511)
16 – ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაბეჭდი
პროდუქცია; მასალა საამკინძაო სამუშაოებისათვის; ფოტოსურათები; საწერ-ქაღალდის
საქონელი; საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების მწებავი ნივთიერებები;
მხატვართა საკუთნო; ფუნჯები; საბეჭდი მანქანები და ოფისის საკუთნო (ავეჯის გარდა);
სასწავლო მასალა და თვალსაჩინოება (აპარატურის გარდა); პლასტმასის შესაფუთი მასალა (რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს); შრიფტი; ტიპოგრაფიული კლიშე.
28 – თამაშობები, სათამაშოები; ტანვარჯიშისა და სპორტისათვის განკუთვნილი საქო-
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ნელი, რომელიც არ მიეკუთვნება სხვა კლასებს; ნაძვისხის მორთულობა.
__________________________________________
(260) AM 2018 92116 A
(210) AM 92116
(220) 2017 05 15
(731) შპს `ფალავანი~
შინდისის გზატ. 19, გორი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

А100

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ღვინოები, მათ შორის, ცქრიალა ღვინო,
შემაგრებული ღვინო, დესერტის ღვინო, ლიქიორი, ბრენდი, არაყი.
__________________________________________
(260) AM 2018 92117 A
(210) AM 92117
(220) 2017 05 15
(731) შპს `ფალავანი~
შინდისის გზატ. 19, გორი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

А555

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ღვინოები, მათ შორის, ცქრიალა ღვინო,
შემაგრებული ღვინო, დესერტის ღვინო, ლიქიორი, ბრენდი, არაყი.
__________________________________________
(260) AM 2018 92118 A
(210) AM 92118
(220) 2017 05 15
(731) შპს `ფალავანი~
შინდისის გზატ. 19, გორი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

А777

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ღვინოები, მათ შორის, ცქრიალა ღვინო,
შემაგრებული ღვინო, დესერტის ღვინო, ლიქიორი, ბრენდი, არაყი.
__________________________________________
(260) AM 2018 92119 A
(210) AM 92119
(220) 2017 05 15
(731) შპს `ფალავანი~
შინდისის გზატ. 19, გორი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
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(540)

А888

(591) შავ-თეთრი
(511)
33 – ღვინოები, მათ შორის, ცქრიალა ღვინო,
შემაგრებული ღვინო, დესერტის ღვინო, ლიქიორი, ბრენდი, არაყი.
__________________________________________
(260) AM 2018 92166 A
(210) AM 92166
(220) 2017 05 16
(731) სს `თელიანი ველი~
თბილისის გზატ. 3, თელავი, საქართველო
(740) თინათინ კაციტაძე
(540)

ეძიე და მოყევი ღვინოს.

(511)
33 – ღვინო
__________________________________________
(260) AM 2018 92175 A
(210) AM 92175
(220) 2017 05 17
(731) შპს `პანცილიონი~
ახალმოწამეთა ქ. 52, 0101, თბილისი,
საქართველო
(540)

პანცილიონი
Pantsilion
Панцилион

(591) შავ-თეთრი
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური, ავეჯის მაღაზიები.
__________________________________________
(260) AM 2018 92254 A
(210) AM 92254
(220) 2017 05 19
(731) შპს `გალერია თბილისი~
რუსთაველის გამზ. 2/4, (ნაკვ. 65/003),
0108, თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

ქალაქის გული

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 – პლასტიკური ბარათები, ტელეფონის ჩასადები ბუდეები.
16 – ტურისტული რუკები, სტიკერები.
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21 – ჭიქები.
22 – ჩანთები შესაფუთად, საყიდლებისა და
ნივთების ჩასაწყობად და სატარებლად.
25 – მაისურები, კეპები.
26 – სამკერდე ნიშნები.

(260) AM 2018 92338 A
(210) AM 92338
(220) 2017 05 23
(731) სს `კრედიტინფო საქართველო~
თარხნიშვილის ქ. 2, 0179, თბილისი,
საქართველო
(540)

35 – სარეკლამო სივრცის გაქირავება; სარეკლამო დროის გაქირავება; აფიშების განთავსება; საცალო ვაჭრობის მომსახურება.
36 – ფართის [უძრავი ქონება] გაქირავება.
__________________________________________
(260) AM 2018 92283 A
(210) AM 92283
(220) 2017 05 22
(731) შპს „ჯორჯია ნუთრიშენ“
თემქა, III მ/რ, V კვ., კორპ. 15, ბ. 35,
თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

(531) 26.01.06; 26.01.17; 27.05.17; 27.07.17
(511)
36 – დაზღვევა; ფინანსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა; ფულად-საკრედიტო ოპერაციები;
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები.
__________________________________________
(260) AM 2018 92340 A
(210) AM 92340
(220) 2017 05 24
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
(740) კესო ანთელიძე
(540)

ვაგიზოლი
Вагизол
Vagizol

(591) შავ-თეთრი
(531) 02.07.09; 27.05.01; 28.19
(511)
5 – ბავშვთა კვება.
__________________________________________
(260) AM 2018 92306 A
(210) AM 92306
(220) 2017 05 22
(731) სი. თი. ეს. ლიმითედი
ჰაჰარაშის ქ. N4, ჰოდ-ჰაშარონი, 45240
ს/ყ 10, ისრაელი
(740) ნათელა ოთარიძე
(540)

(511)
5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2018 92341 A
(210) AM 92341
(220) 2017 05 24
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
(740) კესო ანთელიძე
(540)

TIPTIPOT

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – მედიკამენტები ბავშვებისათვის; დიეტური
დანამატები ბავშვებისათვის; ვიტამინები ბავშვებისათვის; მინერალები ბავშვებისათვის.
__________________________________________

ჰელმიზოლი
Гельмизол
Helmizol

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
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სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2018 92359 A
(210) AM 92359
(220) 2017 05 25
(731) შპს `ასფარმა საქართველო
ფარმაცევტიული კომპანია~
მცხეთის ქ. 8, 0179, თბილისი,
საქართველო
(740) მაია სამადაშვილი
(540)

(260) AM 2018 92367 A
(210) AM 92367
(220) 2017 05 25
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
(740) კესო ანთელიძე
(540)

CITINEVRIN
ЦИТИНЕВРИН
ციტინევრინი

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ფარმაცევტული პრეპარატები, მათ შორის,
სამკურნალო საშუალებები.
__________________________________________
(260) AM 2018 92363 A
(210) AM 92363
(220) 2017 05 25
(731) ა(ა)იპ `ქართლის საოჯახო მარნების
ასოციაცია~
სოფ. წედისი, 1402, გორის რ-ნი,
საქართველო
(540)

wine artisans

(511)
33 – ღვინო
__________________________________________
(260) AM 2018 92365 A
(210) AM 92365
(220) 2017 05 25
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
(740) კესო ანთელიძე
(540)

ცეფინირი
Цефинир
Cefinir

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედი-
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ცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________

მიოფიტი
Миофит
Miofit

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2018 92368 A
(210) AM 92368
(220) 2017 05 25
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
(740) კესო ანთელიძე
(540)

პროკეტანი D
Прокетан Д
Proketan D

(511)
5 – მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
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(260) AM 2018 92369 A
(210) AM 92369
(220) 2017 05 25
(731) მერკ შარპ & დომე კორპ.
უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,
ნიუ-ჯერზი, 08889, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

SIGERTUS

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ადამიანებისთვის განკუთვნილი ფარმაცევტული პრეპარატები
__________________________________________
(260) AM 2018 92370 A
(210) AM 92370
(220) 2017 05 25
(731) მერკ შარპ & დომე კორპ.
უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,
ნიუ-ჯერზი, 08889, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

STEGLATRO

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ადამიანებისთვის განკუთვნილი ფარმაცევტული პრეპარატები
__________________________________________
(260) AM 2018 92371 A
(210) AM 92371
(220) 2017 05 25
(731) მერკ შარპ & დომე კორპ.
უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,
ნიუ-ჯერზი, 08889, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

SEGLUROMET

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ადამიანებისთვის განკუთვნილი ფარმაცევტული პრეპარატები
__________________________________________
(260) AM 2018 92372 A
(210) AM 92372
(220) 2017 05 25
(731) მერკ შარპ & დომე კორპ.
უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,
ნიუ-ჯერზი, 08889, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

METSTEGLO

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ადამიანებისთვის განკუთვნილი ფარმაცევტული პრეპარატები
__________________________________________
(260) AM 2018 92373 A
(210) AM 92373
(220) 2017 05 25
(731) მერკ შარპ & დომე კორპ.
უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,
ნიუ-ჯერზი, 08889, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

STEGLUJAN

(511)
5 – ადამიანებისთვის განკუთვნილი ფარმაცევტული პრეპარატები
__________________________________________
(260) AM 2018 92374 A
(210) AM 92374
(220) 2017 05 25
(731) მერკ შარპ & დომე კორპ.
უან მერკ დრაივი, უაიტჰაუზ-სტეიშენი,
ნიუ-ჯერზი, 08889, აშშ
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

GLATRUJAN

(591) შავ-თეთრი
(511)
5 – ადამიანებისთვის განკუთვნილი ფარმაცევტული პრეპარატები
__________________________________________
(260) AM 2018 92376 A
(210) AM 92376
(220) 2017 05 25
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
(740) კესო ანთელიძე
(540)

მუფლექსინი
Муфлексин
Mufleksin

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფ-
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რის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2018 92377 A
(210) AM 92377
(220) 2017 05 25
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
(740) კესო ანთელიძე
(540)

როზუვინი
Розувин
Rozuvin

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2018 92378 A
(210) AM 92378
(220) 2017 05 25
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
(740) კესო ანთელიძე
(540)

ვალდიპინი
Валдипин
Valdipin

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგუ-
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რებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2018 92385 A
(210) AM 92385
(220) 2017 05 25
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
(740) კესო ანთელიძე
(540)

ჰეპატოლაკი
Гепатолак
Hepatolak

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2018 92470 A
(210) AM 92470
(220) 2017 05 30
(731) ინმიუზიკ ბრენდს, ინკ.
200 სცენიკ ვიუ დრაივ კამბერლენდი
RI 02864, აშშ
(740) ლილიანა დარახველიძე
(540)

INMUSIC

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 – ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობები მუსიკალურ ინსტრუმენტებში განსაკუთრებული ბგერითი ეფექტების მისაღებად,
მათ შორის, რევერბერაციის ეფექტების; ბგერითი სვეტები (დინამიკები); ხმამაღლამოლაპარაკეები; ხმამაღლამოლაპარაკე კავშირის
სისტემები; ინტერფეისები კომპიუტერებისათვის; აუდიო ინტერფეისები; მიკროფონების წინაგამაძლიერებლები; ბგერითი მიქშერები;
მიქშერულ-გამაძლიერებელი (აუდიო) მოწყობილობები (პანელები); ბგერითი (აუდიო) მიქშერები ჩაშენებული ხმოვანი ჩამწერი ბარაებით; კომპიუტერების კლავიატურები; კლავიატურის რეგულატორები; დოლიანი კონტრო-
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ლერი; ყურსასმენები; მუსიკალური ყურსასმენები; მიკროფონები; მიმღებები (აუდიო-ვიდეო); აუდიო გადამცემები; რადიოგადამცემები; ბგერის გამაძლიერებლები; რადიომიმღებები; რადიო ტიუნერები; ეკვალაიზერები;
ბგერის ჩამწერი მოწყობილობები; ბგერის
მიქშერები; ელექტრული კაბელები; კვების
წყაროები, აგრეთვე, მათი ნაწილები და მათი
აქსესუარები; ხმამაღლამოლაპარაკეების კონტროლირების პროგრამული უზრუნველყოფა;
გიტარის ეფექტ-პროცესორები; აუდიო ეფექტებისა და განსაზღვრული ბგერების აღწარმოების კონტროლირების პროგრამული უზრუნველყოფა; ფირფიტასაკრავები; ფირფიტსაკრავების აქსესუარები; ანალოგო-ციფრული გარდამქმნელები; მაგნიტური ლენტები
ბგერის ჩაწერისათვის, მათ შორის, რომლებიც გამოიყენება ციფრულ გარდამქმნელებზე; ვიდეოფირები (კინოლენტები) ციფრულ
გარდამქმნელებზე გამოსაყენებლად; მასკანირებელი მოწყობილობები კინოფირიდან (კინოლენტიდან) ამოსაკითხად; ტელეკინოპროექტორები; დოკუმენტების მასკანირებელი მოწყობილობები; ელექტრონული ვიდეოინტერფეისები; კარაოკე-მანქანები; პერიფერიული ელექტრონული აუდიო მოწყობილობები და ინტერფეისები; ციფრული ბგერათჩაწერის მოწყობილობები; ბგერათჩამწერი მოწყობილობები; ბგერის ფორმატირების მოწყობილობები;
ინტერფეისები სანათ ხელსაწყოებთან აპარატურის მიერთებისათვის სანათების მართვის
მიზნით; განათებისა და სინათლის ეფექტების
კონტროლირების, სინქრონიზაციისა და რედაქტირების პროგრამული უზრუნველყოფა;
ძალური გარდამქმნელები ბგერების გასაძლიერებლად; აუდიო მოწყობილობების კონტროლისა და ბგერის ხარისხის გაზრდის პროგრამული უზრუნველყოფა; ბგერითი ეკვალაიზერები და კროსოვერები.

ტრონული პიანინოები; კლავიატურები; კლავიატურები მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის; კლავიატორები ფორტეპიანოსათვის;
კლავიშები მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის; კლავიშები ფორტეპიანოსათვის; კლავიშებიანი ინსტრუმენტები; ელექტრონული პედლები მუსიკალურ ინსტრუმენტებში გამოსაყენებლად; ელექტრონული პედლები გიტარებში გამოსაყენებლად; პედალბორდები (მუსიკალური ინსტრუმენტების პედლების დასამაგრებლად); პედლები ფორტეპიანოსთვის;
კლავიატურის კონტროლერები; სინთეზატორები; ბუდეები კლავიშიანი ინსტუმენტების
გადასატანად; დასარტყამი ინსტრუმენტები.

11 – დეკორატიული განათება; შუქდიოდური
ლამპები; ფარნები ბგერითი სვეტებისათვის
(დინამიკებისათვის); ელექტრული სანათი მოწყობილობები; სანათი აპარატურა, მათ შორის, სტრობოსკოპები; მნათი ბურთები დისკოტეკებისათვის; სანათი აპარატურა თეატრების, კლუბებისა და დისკოთეკებისათვის; სანათი (განათების) არმატურა; მოწყობილობები ელექტრული სანათი (განათების) არმატურისათვის; საკვამლე მანქანები; ნისლის გენერატორები; სინათლის ეფექტების კონტროლირების პროგრამული უზრუნველყოფა.

(591) შავ-თეთრი
(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური, ასევე, საცალო ვაჭრობის მომსახურება.

15 – ელექტრონული მუსიკალური ინსტრუმენტები; ელექტრონული დოლები; ელექტრონული მეტალის თეფშები; დოლური მოწყობილობები; დოლის ხუნდები; დოლური მოდულები; დოლური(იანი) კონტროლერები; ელექ-

35 – მუსიკალური და აუდიო ტექნიკის საცალო ონლაინ გაყიდვების მომსახურეობა; იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; საქონლის
წაწევა (რეკლამირება, პრომოუშენი) მესამე
პირებისათვის; საქონლის წაწევა (რეკლამირება, პრომოუშენი) მესამე პირებისათვის ინტერნეტით; რეკლამა; ინფორმაცია და კომერციული რჩევები მომხმარებლებს (სასაქონლო
სამომხმარებლო ინფორმაცია); ინტერაქტიური რეკლამა კომპიუტერულ ქსელში.
__________________________________________
(260) AM 2018 92483 A
(210) AM 92483
(220) 2017 05 31
(731) შპს „გლობალფარმი“
ალმასიანის ქ. 13ა/ ბერბუთის ქ. 8, 0171,
თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

MONOGRAPH
МОНОГРАФ
მონოგრაფი

43 – საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით
უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა.
__________________________________________
(260) AM 2018 92488 A
(210) AM 92488
(220) 2017 05 31
(731) გოჩა ფიფია
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 26, ბ. 22, 0160,
თბილისი, საქართველო
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(540)

პიანი ბაზარი
Piani bazar
Пьяный базар

(511)
33 – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარდა).
41 – სატელევიზიო გადაცემა.
__________________________________________
(260) AM 2018 92497 A
(210) AM 92497
(220) 2017 06 01
(731) გრათის იჩ ვე დიშ თიჯარეთ ა. შ.
ლევენთ მაჰალესი, იაპი ქრედი პლაზა C
ბლოკ ჯამერთ სოკაკ 1C ქათ: 5, ბეშიქთაში,
სტამბოლი, 34330, თურქეთი
(740) თამაზ შილაკაძე
(540)

(591) იისფერი, ყვითელი, ვარდისფერი
(531) 01.15.21; 26.04.16; 26.04.24; 27.05.11;
27.05.24; 29.01.14
(526) სასაქონლო ნიშანი დაცულია მთლიანობაში, ნიშანში ჩაწერილი სიტყვიერი ელემენტი `Gratis~ დამოუკიდებელ სამართლებრივ
დაცვას არ მიეკუთვნება.
(511)
3 – მათეთრებელი პრეპარატები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის და გამწმენდი პრეპარატები, სარეცხი საშუალებები (დეტერგენტები)
სამრეწველო და სამედიცინო დანიშნულების
გარდა, კერძოდ, სარეცხი საშუალებები საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, მათეთრებელი
პრეპარატები {სარეცხი საშუალება}, ქსოვილის დამარბილებლები რეცხვისათვის, ლაქების ამოსაყვანი საშუალებები, ჭურჭლის სარეცხი საშუალებები; პარფიუმერია; კოსმეტიკური საშუალებები; არომატული ნივთიერებები; პირადი მოხმარებისთვის ან ცხოველებისთვის განკუთვნილი დეზოდორანტები; საპნები
პირადი და საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის; კბილის მოსავლელი პრეპარატები, კერ-
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ძოდ, კბილის პასტები და ფხვნილები, კბილის
პროთეზის გასაპრიალებელი პრეპარატები,
კბილების გასათეთრებელი პრეპარატები,
პირის ღრუს სავლებები, სამედიცინო დანიშნულების გარდა; აბრაზიული დამუშავების
პრეპარატები, კერძოდ, აბრაზიული პასტები;
ზუმფარის ტილო; ზუმფარის ქაღალდი; პემზა
პირადი მოხმარებისთვის; აბრაზიული პასტები; ტყავის, ვინილის, ლითონის და ხის გასაპრიალებელი საშუალებები; ტყავის, ვინილის,
ლითონის და ხის ლაკები და საცხები, კერძოდ, ტყავის საცხები, ტყავის, ვინილის, ლითონის და ხის გამწმენდი საცხები; გასაპრიალებელი ცვილი.
5 – დიეტური დანამატები ფარმაცევტული და
ვეტერინარული მიზნებისათვის; დიეტური დანამატები; საკვები დანამატები; გასახდომად
განკუთვნილი სამედიცინო პრეპარატები; ბავშვთა კვება; ბალახები და ბალახის ჩაი სამედიცინო მიზნებისათვის; სტომატოლოგიური
პრეპარატები და საშუალებები, კერძოდ, კბილის დასაბჯენი მასალა, კბილის ტვიფრის
დასამზადებელი მასალა, სტომატოლოგიური
წებო და კბილის აღსადგენი მასალა; ჰიგიენური პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის;
ჰიგიენური საფენები, კერძოდ, მენსტრუალური საფენები, ჰიგიენური ტამპონები; სამედიცინო სალბუნები; სამედიცინო სახვევი მასალა; ბავშვთა საფენები, ქაღალდის და ქსოვილის საფენების ჩათვლით; მავნე ცხოველების
გასანადგურებელი პრეპარატები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები; დეზოდორანტები ადამიანების ან ცხოველებისთვის განკუთვნილის გარდა, კერძოდ, საყოფაცხოვრები დეზოდორანტები; ჰაერის მადეზოდორირებელი პრეპარატები; სადეზინფექციო საშუალებები; ანტისეპტიკური საშუალებები; სარეცხი საშუალებები სამედიცინო მიზნებისათვის.
21 – ჯაგრისები, ფუნჯების გარდა, კერძოდ,
აბაზანის ჯაგრისები, თმის ჯაგრისები და
საწმენდი ჯაგრისები საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის; ღრუბლები წმენდისათვის, ლითონის ნეჭა წმენდისათვის, საფეიქრო ქსოვილები და ტილოები წმენდისა და დასუფთავებისათვის, ჭურჭლის სარეცხი ხელთათმანები
საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; ცოცხები
ხალიჩების-ნოხებისთვის, შვაბრები; კბილის
ჯაგრისები, კბილის ელექტროჯაგრისები,
კბილის გასაწმენდი ძაფები, საპარსი ჯაგრისები, თმის ჯაგრისები, სავარცხლები; არაელექტრული საყოფაცხოვრებო ან სამზარეულო ჭურჭლეული, შეტანილი ამ კლასში,
ჩანგლების, დანებისა და კოვზების გარდა,
კერძოდ, სერვიზები [მაგიდის გასაწყობი ჭურჭელი], საკვების მოსამზადებელი ჭურჭელი
და ტაფები, ბოთლის გასახსნელები, ყვავი-
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ლის ქოთნები, სასმელი ღეროები, საუთოებელი დაფები და მათი შალითები, საშრობი
თაროები რეცხვისათვის, სარეცხის საშრობი
საკიდები; შინაური ცხოველების გალიები,
ოთახის აკვარიუმები, ვივარიუმები და ოთახის
ტერარიუმები ცხოველებისთვის და მცენარეების მოსაშენებლად; მინის, ფაიფურის, ქაშანურის და თიხის მოსართავები და დეკორატიული ნაწარმი, შეტანილი ამ კლასში, კერძოდ, ქანდაკებები, პატარა ქანდაკებები და ვაზები, ყველა დამზადებული მინის, ფაიფურის,
ქაშანურის და თიხისგან; სათაგურები, მწერების საჭერები, მწერების დასაჭერი და დასახოცი ელექტრული ხელსაწყოები, ბუზსაჭერები, ბუზის საკლავები; კეთილსურნელის სასაკმევლეები, სუნამოს პულვერიზატორები
(perfume spreyers) სუნამოს პულვერიზატორები
(perfume vaporizers), გრიმის მოსაცილებელი
საშუალებები, ელექტრული ან არაელექტრული, პუდრის ბუმბულა, ტუალეტის საკუთნოს
კოლოფები, კერძოდ, მოხერხებული ჩანთები
სატუალეტე ნაკრებებით; სასხურებელი (სარწყავი) შლანგის საცმები, წურწურების საცმები, სარწყავი მოწყობილობები, მათ შორის,
წურწურები და ბაღის წურწურები; დაუმუშავებელი და ნახევრად დამუშავებული მინა,
სამშენებლო მინის გარდა, მინის მოზაიკა და
მინის ფხვნილი მოსართავებისათვის, სამშენებლოს გარდა, არასაიზოლაციო ან არასაფეიქრო მინის ბამბა.
25 – ქვედა საცვლები; ზედა ტანსაცმელი, მათ
შორის, პერანგები, კალსონები, მანტოები; წინდები, შარფები [ტანსაცმელი], შალები, ბანდანები, ქამრები [ტანსაცმელი]; ფეხსაცმელი,
ფოსტლები, სანდლები; თავსაბურავი, ქუდები,
წინაფრიანი ქუდები, ბერეტები, კეპები [თავსაბურავი], უფარფლებო მრგვალი ქუდები.
35 – რეკლამა, მარკეტინგი და საზოგადოებრივი ურთიერთობების სფეროში გაწეული მომსახურება; გამოფენებისა და ბაზრობების ორგანიზება კომერციული ან სარეკლამო მიზნით; საოფისე სამსახური; მართვა საქმიან
სფეროში, ადმინისტრირება საქმიან სფეროში
და კონსულტაციები საქმიან სფეროში; საბუღალტრო აღრიცხვა; ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება; იმპორტ-ექსპორტის სააგენტოები; საქმიანობის
შეფასების სამსახურები კომერციული ან სამრეწველო ნაწარმისთვის; აუქციონით გაყიდვა; საბითუმო და საცალო ვაჭრობის მაღაზიების მომსახურება შემდეგი საქონლით: სუნამოები, პირადი დანიშნულების კოსმეტიკური
ნაწარმი, პირადი დანიშნულების დეზოდორანტები, ტუალეტის წყალი, პირადი დანიშნულების საპნები, კბილის პასტები და ფხვნილები, კბილების გასათეთრებელი პრეპარატები,

პირის ღრუს სავლებები, არასამედიცინო, დიეტური დანამატები, ვიტამინები და ვიტამინის
პრეპარატები, სოფლის მეურნეობის პროდუქტებისგან დამზადებული ბავშვთა საკვები,
ზღვის პროდუქტებისგან დამზადებული ბავშვთა საკვები, მეცხოველეობის პროდუქტებისგან დამზადებული ბავშვთა საკვები, ბავშვის კრემები, ბავშვის ლოსიონები, ბავშვის
ზეთები, ბავშვის პუდრა, საფენები დიდებისთვის; ბავშვის საფენები, ბავშვის ერთჯერადი
საფენები, მენსტრუალური საფენები, კონტურის ფანქრები, ჰიგიენური; ჰიგიენური პირსახოცები, მენსტრუალური ტამპონები, ჰაერის
მადეზოდორირებელი საშუალებები, სარეცხი
საშუალებები, ჭურჭლის სარეცხი საშუალებები, საპარსი და პარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი საშუალებები, ეპილატორები (არაელექტრული), ფრჩხილის ლაქები, მინანქარი
მანიკურისთვის, მინანქარი პედიკურისთვის,
ფრჩხილზე გადასაყვანი სურათები, ფრჩხილის მკვნეტარები, თმის დასახვევი თავის
ხელსაწყოები, თმის დასახვევეი ელექტროუთოები, თმის გასასწორებელი საშუალებები
(ელექტრული), თმის საჭრელი მაკრატლები,
კონდომები, ქოლგები, აბაზანის პრეპარატები
(არასამედიცინო), აბაზანის ჯაგრისები, აბაზანის ღრუბლები, აბაზანის თათმანები, კოსმეტიკური საშუალებები აბაზანისთვის, ტანის
შამპუნები, თმის კონდენციონერები, შამპუნიკონდენციონერები, საშხაპე გელები, კანის
მოსავლელი კოსმეტიკური პრეპარატები, ტანის კრემები, ტანის ლოსიონები, კოსმეტიკური
სახის კრემები, თვალის კრემები, საღეჭი რეზინები, გალეტები, შოკოლადი, მიუსლის ფილები, მარცვლეულის ფილები, მარცვლეულის ფილები ცილის მაღალი შემცველობით,
მარცვლეულის საუზმეული, უალკოჰოლო სასმელები, სასმელი წყალი, ხილის წვენები
(მომსახურება განხორციელებული საცალო
და საბითუმო ვაჭრობის მაღაზიების, ელექტრონული მედიის ან კატალოგებიდან საფოსტო შეკვეთების საშუალებით).
__________________________________________
(260) AM 2018 92708 A
(210) AM 92708
(220) 2017 06 09
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
(740) კესო ანთელიძე
(540)
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(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2018 92711 A
(210) AM 92711
(220) 2017 06 09
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
(740) კესო ანთელიძე
(540)

გროლიბი
ГроЛиб
GroLib

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2018 92713 A
(210) AM 92713
(220) 2017 06 09
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
(740) კესო ანთელიძე
(540)

ნადიკლოქსი
Надиклокс
Nadiclox

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედი-

30

ცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2018 92715 A
(210) AM 92715
(220) 2017 06 09
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
(740) კესო ანთელიძე
(540)

ტუნაზოლი
Туназол
Tunazol

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2018 92716 A
(210) AM 92716
(220) 2017 06 09
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
(740) კესო ანთელიძე
(540)

ემოფიქსი
ЭмоФикс
EmoFix

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბი-
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ლის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________

ლის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________

(260) AM 2018 92720 A
(210) AM 92720
(220) 2017 06 09
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ
(ნაკვეთი 46/10), 0108, თბილისი,
საქართველო
(740) კესო ანთელიძე
(540)

(260) AM 2018 92725 A
(210) AM 92725
(220) 2017 06 09
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ
(ნაკვეთი 46/10), 0108, თბილისი,
საქართველო
(740) კესო ანთელიძე

ასისტანი
Асистан
Asistan

(540)

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2018 92721 A
(210) AM 92721
(220) 2017 06 09
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
(740) კესო ანთელიძე
(540)

რიზეპტანი
Ризептан
Rizeptan

ლესეტრინი
Лесетрин
Lesetrin

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2018 92726 A
(210) AM 92726
(220) 2017 06 09
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
(740) კესო ანთელიძე
(540)

პროლისი
Пролис
Prolis

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბი-

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფ-
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რის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________

35 – სარეკლამო სივრცის გაქირავება; სარეკლამო დროის გაქირავება; აფიშების განთავსება; საცალო ვაჭრობის მომსახურება.
36 – ფართის [უძრავი ქონება] გაქირავება.
__________________________________________

(260) AM 2018 92731 A
(210) AM 92731
(220) 2017 06 09
(731) საქართველოში INPHA LLP-ის
წარმომადგენლობითი ოფისი
ბესიკის ქ. 4-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი
46/10), 0108, თბილისი, საქართველო
(740) კესო ანთელიძე
(540)

ტრიმეტაბოლი
Триметабол
Trimetabol

(511)
5 – ფარმაცევტული და ვეტერინარული პრეპარატები; სანიტარული პრეპარატები სამედიცინო მიზნებისათვის; დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის, ბავშვთა კვება;
სალბუნები, გადასახვევი საშუალებები; კბილის დასაბჟენი საშუალებები, კბილის ტვიფრის დასამზადებელი საშუალებები; დეზინფექტანტები; მავნე ცხოველების გასანადგურებელი საშუალებები; ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
__________________________________________
(260) AM 2018 93608 A
(210) AM 93608
(220) 2017 08 02
(731) შპს `გალერია თბილისი~
რუსთაველის გამზ. 2/4, (ნაკვ. 65/003),
0108, თბილისი, საქართველო
(740) გიორგი თაქთაქიშვილი
(540)

Heart of the city

(591) შავ-თეთრი
(511)
9 – პლასტიკური ბარათები, ტელეფონის ჩასადები ბუდეები.
16 – ტურისტული რუკები, სტიკერები.
21 – ჭიქები.
22 – ჩანთები შესაფუთად, საყიდლებისა და
ნივთების ჩასაწყობად და სატარებლად.
25 – მაისურები, კეპები.
26 – სამკერდე ნიშნები.

32

#1 2018 01 10

sasaqonlo niSnebi

registrirebuli sasaqonlo niSnebi
(111) M 2018 29210 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2015 81341 A
(220) 2015 03 20
(732) შპს „სემეინი პროდუქტ“
ცაცხვების ქ. 1/ ისიანის ქ. 2ა, 4600,
ქუთაისი, საქართველო
__________________________________________

(111) M 2018 29215 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 88145 A
(220) 2016 08 02
(732) აფლოფარმ ფარმაცია პოლსკა ლტდ
პარტიზანსკა სტრიიტ N133/151,
პაბიანიცე, პოლონეთი
__________________________________________

(111) M 2018 29211 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 85814 A
(220) 2016 01 21
(732) მარიოტ ინტერნეიშენელ, ინკ.
დელავერის კორპორაცია
10400 ფერნვუდ როუდი, ბეთეზდა,
მერილენდი 20817, აშშ
__________________________________________

(111) M 2018 29216 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 88652 A
(220) 2016 09 21
(732) შპს `Beauty Life~
გაგარინის შესახ. 2/5-4, სართ.3, ს/ფ. 4,
0160, თბილისი, საქართველო
__________________________________________

(111) M 2018 29212 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 87378 A
(220) 2016 05 25
(732) შპს `რუსთავის საერთაშორისო
ავტოდრომი~
თბილისი-წითელი ხიდის გზატკეცილის
21-ე კილომეტრის მიმდებარე ტერიტორია, 3700, რუსთავი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 29213 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 87631 A
(220) 2016 06 20
(732) შპს ,,კატევე ხობი~
ს. ცინცაძის ქ. 12, სართ. 3,
ა/ფ 3-6, 0160, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 29214 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 87633 A
(220) 2016 06 20
(732) შპს ,,კატევე ხობი~
ს. ცინცაძის ქ. 12, სართ. 3,
ა/ფ 3-6, 0160, თბილისი, საქართველო
__________________________________________

(111) M 2018 29217 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 88694 A
(220) 2016 09 27
(732) ღვინის კომპანია `შუმი~
ლიონიძის ქ. 33, 2200, კახეთი, თელავი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 29218 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 88699 A
(220) 2016 09 27
(732) ღვინის კომპანია `შუმი~
ლიონიძის ქ. 33, 2200, კახეთი, თელავი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 29219 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 88700 A
(220) 2016 09 27
(732) ღვინის კომპანია `შუმი~
ლიონიძის ქ. 33, 2200, კახეთი, თელავი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 29220 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
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(260) AM 2016 88701 A
(220) 2016 09 27
(732) ღვინის კომპანია `შუმი~
ლიონიძის ქ. 33, 2200, კახეთი, თელავი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 29221 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 88703 A
(220) 2016 09 27
(732) ღვინის კომპანია `შუმი~
ლიონიძის ქ. 33, 2200, კახეთი, თელავი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 29222 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 89059 A
(220) 2016 10 18
(732) ქემელ გრუპ კო., ლტდ
83 ვუდანგ როუდი, შიჰუა, გუჩენგ, ხუბეი,
ჩინეთი
__________________________________________
(111) M 2018 29223 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 89060 A
(220) 2016 10 18
(732) ქემელ გრუპ კო., ლტდ
83 ვუდანგ როუდი, შიჰუა, გუჩენგ, ხუბეი,
ჩინეთი
__________________________________________
(111) M 2018 29224 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 89062 A
(220) 2016 10 18
(732) ქემელ გრუპ კო., ლტდ
83 ვუდანგ როუდი, შიჰუა, გუჩენგ, ხუბეი,
ჩინეთი
__________________________________________
(111) M 2018 29225 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 89210 A
(220) 2016 10 31
(732) შპს `Fruit Master Group~
ვარკეთილი 3, მ/რ. 3ა, კორპ. 340, ბ. 5,
0163, თბილისი, საქართველო
__________________________________________

34

(111) M 2018 29226 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 89217 A
(220) 2016 10 31
(732) გიორგი ჩხეიძე
მარჯანიშვილის ქ. 4, 0102, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 29227 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 89224 A
(220) 2016 11 01
(732) რანი ენდ კომპანი
5-С, 5/17, ნაზიმაბად, პ.ო. ბოქს 2513,
კარაჩი – 74600, პაკისტანი
__________________________________________
(111) M 2018 29228 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 89393 A
(220) 2016 11 09
(732) ბიოგენ მა ინკ., მასაჩუსეტსის შტატის
კორპორაცია
250 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი,
მასაჩუსეტსის შტატი 02142, აშშ
__________________________________________
(111) M 2018 29229 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 89405 A
(220) 2016 11 10
(732) ტერნერ ნეთუორქ თელევიჟნ, ინკ.
დელავერის კორპორაცია
1050 ტექვუდ დრაივი, ატლანტა GA
30318, აშშ
__________________________________________
(111) M 2018 29230 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 89532 A
(220) 2016 11 18
(732) ჩაინა ტობაკკო ჩჟეცზიან ინდასტრიალ
კო., ლტდ
No.77 ჩჟუნშან ნან როუდ, ხანჩჟოუ სითი,
ჩჟეცზიან პროვინს, ჩინეთი
__________________________________________
(111) M 2018 29231 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 89969 A
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(220) 2016 12 14
(732) ვესტერნ დიჯიტალ ტექნოლოჯის ინკ.
დელავერის კორპორაცია
3355 მიხელსონ დრაივ, სუიტ 100 ირვინი
კალიფორნია 92612, აშშ
__________________________________________
(111) M 2018 29232 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 89981 A
(220) 2016 12 14
(732) უნივერსალ სიტი სტიუდიოს ლლკ
100 უნივერსალ სიტი პლაზა, უნივერსალ
სიტი, კალიფორნია 91608, აშშ
__________________________________________
(111) M 2018 29233 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 89982 A
(220) 2016 12 14
(732) ენბისიუნივერსალ მედია ლლკ
30 როკფელერ პლაზა, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10112, აშშ
__________________________________________
(111) M 2018 29234 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 89983 A
(220) 2016 12 14
(732) ენბისიუნივერსალ მედია, ლლკ
30 როკფელერ პლაზა, ნიუ-იორკი,
ნიუ-იორკი 10112, აშშ
__________________________________________
(111) M 2018 29235 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 89994 A
(220) 2016 12 15
(732) პეტრუ ატამანი
2060 ულ ბელგრად 60А, კიშინიოვი,
მოლდოვას რესპუბლიკა
__________________________________________
(111) M 2018 29236 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 90050 A
(220) 2016 12 22
(732) მიცუბიში ჯიდოშა კოგიო კაბუშიკი
კაიშა
33-8, შიბა 5-ჩომე, მინატო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
__________________________________________

(111) M 2018 29237 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 90123 A
(220) 2016 12 26
(732) ასტრაზენეკა უკ ლიმიტიდ
კემბრიჯ ბიომედიკალ კამპუსი,
1 ფრენსის კრიკ ავენიუ, კემბრიჯი,
CB2 0AA, ტაილანდი
__________________________________________
(111) M 2018 29238 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 90125 A
(220) 2016 12 26
(732) ასტრაზენეკა აბ
SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი
__________________________________________
(111) M 2018 29239 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 90126 A
(220) 2016 12 26
(732) ასტრაზენეკა აბ
SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი
__________________________________________
(111) M 2018 29240 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 90127 A
(220) 2016 12 26
(732) ასტრაზენეკა უკ ლიმიტიდ
კემბრიჯ ბიომედიკალ კამპუსი,
1 ფრენსის კრიკ ავენიუ, კემბრიჯი,
CB2 0AA, გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________
(111) M 2018 29241 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 90128 A
(220) 2016 12 26
(732) ასტრაზენეკა აბ
SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი
__________________________________________
(111) M 2018 29242 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 90129 A
(220) 2016 12 26
(732) ასტრაზენეკა აბ
SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი
__________________________________________
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(111) M 2018 29243 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 90130 A
(220) 2016 12 26
(732) ასტრაზენეკა უკ ლიმიტიდ
კემბრიჯ ბიომედიკალ კამპუსი,
1 ფრენსის კრიკ ავენიუ, კემბრიჯი,
CB2 0AA, გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________
(111) M 2018 29244 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 90131 A
(220) 2016 12 26
(732) იპრ ფარმასიუტიკალს, ინკ.
როუდი 188, ლოტ 17, სან-ისიდრო
ინდასტრიალ პარკი, კანოვანასი,
PR 00729, პუერტო-რიკო
__________________________________________
(111) M 2018 29245 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 90132 A
(220) 2016 12 26
(732) ასტრაზენეკა უკ ლიმიტიდ
კემბრიჯ ბიომედიკალ კამპუსი,
1 ფრენსის კრიკ ავენიუ, კემბრიჯი,
CB2 0AA, გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________
(111) M 2018 29246 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 90133 A
(220) 2016 12 26
(732) ასტრაზენეკა აბ
SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი
__________________________________________
(111) M 2018 29247 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 90134 A
(220) 2016 12 26
(732) ასტრაზენეკა აბ
SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი
__________________________________________
(111) M 2018 29248 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 90135 A
(220) 2016 12 26
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(732) ასტრაზენეკა აბ
SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი
__________________________________________
(111) M 2018 29249 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 90136 A
(220) 2016 12 26
(732) ასტრაზენეკა აბ
SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი
__________________________________________
(111) M 2018 29250 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 90137 A
(220) 2016 12 26
(732) ასტრაზენეკა აბ
SE-151 85 სედერტელიე, შვედეთი
__________________________________________
(111) M 2018 29251 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2016 90155 A
(220) 2016 12 28
(732) შპს ,,დიპლომატ ჯორჯია“
თენგიზ ჩანტლაძის ქ. I შესახ. 10,
თბილისი, საქართველო
_________________________________________
(111) M 2018 29252 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2017 90359 A
(220) 2017 01 10
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2018 29253 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2017 90360 A
(220) 2017 01 10
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2018 29254 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2017 90362 A
(220) 2017 01 10
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
__________________________________________

#1 2018 01 10

sasaqonlo niSnebi
(111) M 2018 29255 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2017 90363 A
(220) 2017 01 10
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2018 29256 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2017 90364 A
(220) 2017 01 10
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2018 29257 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2017 90365 A
(220) 2017 01 10
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2018 29258 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2017 90373 A
(220) 2017 01 11
(732) შპს `ბორან კონსტრაქშენი~
კანდელაკის ქ. 8, ბ. 56, 0160, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 29259 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2017 90488 A
(220) 2017 01 18
(732) შპს `კალიბრი~
შავი ზღვის ქ. 20, 0144, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 29260 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2017 90493 A
(220) 2017 01 18
(732) კრეიტონ პოლიმერზ უ.ს., ლლკ
(დელავერის შტატის შეზღუდული
პასუხისმგებლობის კომპანია)
16400 პარკ როუ, ჰიუსტონი, ტექსასის
შტატი 77084, აშშ
__________________________________________

(111) M 2018 29261 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2017 90496 A
(220) 2017 01 18
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ს. ა.
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,
შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2018 29262 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2017 90498 A
(220) 2017 01 18
(732) ფილიპ მორის პროდაქტს ს. ა.
კე ჟანრენო 3, 2000 ნევშატელი,
შვეიცარია
__________________________________________
(111) M 2018 29263 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2017 90554 A
(220) 2017 01 20
(732) ბიოგენ მა ინკ., მასაჩუსეტსის შტატის
კორპორაცია
250 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი,
მასაჩუსეტსის შტატი 02142, აშშ
__________________________________________
(111) M 2018 29264 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2017 90556 A
(220) 2017 01 20
(732) ბიოგენ მა ინკ., მასაჩუსეტსის შტატის
კორპორაცია
250 ბინი სტრიტი, კემბრიჯი,
მასაჩუსეტსის შტატი 02142, აშშ
__________________________________________
(111) M 2018 29265 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2017 90590 A
(220) 2017 01 25
(732) შპს `Beauty Life~
გაგარინის შესახ. 2/5-4, სართ. 3, ს/ფ. 4,
0160, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 29266 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2017 90592 A
(220) 2017 01 25
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(732) კასტროლ ლიმიტიდ
ტექნოლოჯი სენტე, უიტჩარჩ ჰილი,
პენგბორნი, რიდინგი, RG8 7QR,
გაერთიანებული სამეფო
__________________________________________
(111) M 2018 29267 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2017 90609 A
(220) 2017 01 27
(732) შპს `ნიკორა~
მ. ქავთარაძის ქ. 11, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 29268 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2017 90615 A
(220) 2017 01 27
(732) შპს `სოლვა~
ც. დადიანის ქ. 7, სავაჭრო ცენტრი
ქარვასლა, ოფისი A106, გლდანი-ნაძალადევის რ-ნი, თბილისი, საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 29269 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2017 90618 A
(220) 2017 01 30
(732) ბრიტიშ ამერიკენ ტობაკო (ბრენდს) ინკ.
(დელავერის კორპორაცია)
2711 სენტერვილ როუდ, სუით 300,
უილმინგტონი, დელავერი 19808, აშშ
__________________________________________
(111) M 2018 29270 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2017 90781 A
(220) 2017 02 12
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
(111) M 2018 29271 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(260) AM 2017 90782 A
(220) 2017 02 12
(732) შპს `ჯი-ემ-პი~
სოფ. ფონიჭალა 65, 0165, თბილისი,
საქართველო
__________________________________________
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daCqarebuli proceduriT registrirebuli
sasaqonlo niSnebi
registraciis gauqmebis moTxovniT saCivris Setana SesaZlebelia saqpatentis
saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi.

(111) M 2018 29206 R
(151) 2017 12 25
(181) 2027 12 25
(210) AM 95357
(220) 2017 12 05
(732) შპს `კაფსულო~
დელისის ქ. 9/7, 0177, თბილისი,
საქართველო
(541)

ადრიანი
Adriani
ADRIANI

(511)
35 – რეკლამა; მართვა საქმიან სფეროში; ადმინისტრირება საქმიან სფეროში; საოფისე სამსახური.
39 – ტრანსპორტირება; საქონლის შეფუთვა
და შენახვა; მოგზაურობის ორგანიზება.
__________________________________________

(591) შავი
(511)
30 – ყავა, ჩაი, კაკაო, შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა
(მანიოკა), საგო, ყავის შემცვლელები; ფქვილი
და მარცვლოვანი პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი, საცხობი ფხვნილები; მარილი, მდოგვი; ძმარი, საკაზმები; სანელებლები; საკვები ყინული.
__________________________________________
(111) M 2018 29207 R
(151) 2017 12 28
(181) 2027 12 28
(210) AM 95134
(220) 2017 11 20
(732) შპს `ლიონ ტრანსი~
ნიკო ფიროსმანის ქ. II შესახ. 8,
ზესტაფონი, საქართველო
(740) იოსებ ბორცვაძე
(540)

(591) თეთრი, შავი, წითელი
(531) 03.04.11; 03.04.13; 26.01.15; 26.01.20;
29.01.01; 29.01.12

(111) M 2018 29208 R
(151) 2018 01 03
(181) 2028 01 03
(210) AM 95529
(220) 2017 12 15
(732) ა(ა)იპ ფუძეობა
მ. და ა. ბალანჩივაძეების ქ., კორ. 37, ბ. 5,
თბილისი, საქართველო;
შპს `ჯეოტურისტ+~
მ. და ა. ბალანჩივაძეების ქ., კორ. 37, ბ. 5 ,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) თეთრი, რუხი, მწვანე, სტაფილოსფერი,
ცისფერი, მალინისფერი, ყვითელი
(531) 02.01.23; 05.01.16; 19.09.02; 22.01.15; 28.19;
29.01.15
(511)
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
__________________________________________
(111) M 2018 29209 R
(151) 2018 01 03
(181) 2028 01 03
(210) AM 95525
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(220) 2017 12 14
(732) შპს `აპტოს~
ორბელიანის ქ. 20/4, 0105, თბილისი,
საქართველო
(540)

(591) შავ-თეთრი
(531) 03.07.17; 27.05.07
(511)
41 – აღზრდა; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; გართობა; სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება.
42 – სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული კვლევა
და დამუშავება; სამრეწველო ანალიზსა და
სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული მომსახურება; კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და
სრულყოფა.
44 – სამედიცინო მომსახურება; ვეტერინარული მომსახურება; მომსახურება ცხოველებისა
და ადამიანების ჰიგიენისა და კოსმეტიკის
სფეროში; მომსახურება სოფლის მეურნეობის, მებაღჩეობისა და მეტყევეობის სფეროში.
__________________________________________
(111) M 2018 29272 R
(151) 2018 01 04
(181) 2028 01 04
(210) AM 95555
(220) 2017 12 19
(732) შპს `დოს~
დ. ყიფიანის ქ. 24/26, ბ.11ა, 0119,
თბილისი, საქართველო
(540)

(591) ცისფერი, თეთრი
(531) 01.15.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.23;
29.01.04
(511)
11 – განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვები პროდუქტის თბური დამუშავების, გასაცივებელი, საშრობი, ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები.
__________________________________________
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi, romlebzec
gamotanilia gadawyvetileba dacvis miniWebis Sesaxeb
gadawyvetilebis gasaCivreba SesaZlebelia saqpatentis saapelacio palataSi gamoqveynebidan 3 Tvis vadaSi an mcxeTis raionuli sasamarTlos administraciul saqmeTa
kolegiaSi 1 Tvis vadaSi (mis.: qalaqi mcxeTa, samxedros q. #17).

(260) AM 2017 89359 A
(800) 1316688
(891) 2016 04 25
(731) SHANGHAI METERSBONWE FASHION
AND ACCESSORIES CO., LTD.
No.800, Kangqiao East Road, Kangqiao
Town, Pudong New District, Shanghai, China
(540)

(591) black and white
(531) 24.17.01, 28.03
(511)
18 – Wallets (pocket -); school bags; backpacks;
handbags; briefcases; keycases; travelling bags; umbrellas; walking sticks.
25 – Clothing; shoes; headgear for wear; hosiery;
gloves [clothing]; neckties; scarves; girdles.
__________________________________________
(260) AM 2017 90706 A
(800) 1329354
(891) 2016 09 07
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd, Bantian, Longgang District,
Shenzhen, China
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.05
(511)
9 – Tablet computers; mobile telephones; computer
hardware; data processing apparatus; cell phone
straps; sleeves for laptops; smartphones; modems;
computer keyboards; computer programs [downloadable software]; electronic pens [visual display
units]; couplers [data processing equipment]; interfa

ces for computers; computer peripheral devices;
adapter for portable computers; docking stations for
portable computers.
__________________________________________
(260) AM 2017 90710 A
(800) 1329889
(891) 2016 09 20
(731) MARCO POLO (GUANGDONG)
CERAMICS CO., LTD.
No.109, Yuanling Road, Guancheng District,
Dongguan City, Guangdong Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 26.03.04, 27.05.01
(511)
19 – Bricks; mosaics made of natural stone and stone tile, for building; tiles, not of metal, for building;
floor tiles, not of metal; wall tiles, not of metal; glass
mosaics for use in building construction; ceramic
tiles; pantiles, not of metal; refractory bricks, not of
metal; earthenware tiles; marble [building material].
__________________________________________
(260) AM 2017 90723 A
(800) 1249801
(891) 2016 06 16
(731) DOĞUŞ YİYECEK VE İÇECEK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Altıntepe Mahallesi, Cihadiye Caddesi No.94,
Maltepe, İstanbul, Turkey
(540)

(591) The colors yellow, black and white are the
features of the mark
(531) 27.05.02, 29.01.14
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game; processed foodstuff based on meat, dried pulses, soups, bouillon,
processed olives, olive paste, milk and milk products, butter, edible oils, dried, preserved, frozen,
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cooked, smoked or salted fruits and vegetables; pollen prepared as foodstuff, prepared nuts and dried
fruits as snacks, hazelnut and peanut paste; tahini
(sesame seed paste), eggs and powdered eggs, potato
chips.
__________________________________________
(260) AM 2017 90724 A
(800) 1263974
(891) 2017 01 19
(731) DENTONS GROUP (a Swiss Verein)
Seestrasse 473, CH-8038 Zurich, Switzerland
(540)

(591) Purple and white
(531) 24.15.01, 27.05.24, 28.03
(511)
16 – Printed matter, namely, printed publications in
the nature of brochures, manuals, books, booklets,
newsletters, reports, and printed instructional and
teaching materials other than apparatus and stationery, all of the aforesaid goods relating to legal matters, issues, affairs and services.
41 – Arranging and conducting of seminars and conferences in the field of legal matters, issues, affairs
and services; education and training services, namely, classes in the field of legal matters, issues, affairs
and services; preparation of educational reports in
the field of legal matters, issues, affairs and services;
providing educational information in the field of legal matters, issues, affairs and services; providing
advisory services all relating to the aforesaid services.
45 – Legal services; legal research services; providing information relating to legal matters; issuing of
legal information; providing legal advice; legal consultancy services; legal enquiry services; legal services relating to business; legal support services;
public record investigation services; preparation of
legal reports; patent and trademark agency services;
company formation and registration services; and
provision of information, consultancy and advisory
services relating to the aforesaid services.
__________________________________________
(260) AM 2017 90725 A
(800) 1312312
(891) 2017 01 13
(731) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel,
Switzerland
(540)

(260) AM 2017 90729 A
(800) 1329498
(731) ZKTECO CO., LTD.
No.26, Pingshan 188 Industry zone, Tangxia
Town, Dongguan city, Guangdong, China
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19
(511)
9 – Data processing apparatus; computer programmes [programs], recorded; identity cards, magnetic;
bar code readers; computer operating programs, recorded; computer peripheral devices; computer software, recorded; magnetic encoders; monitors [computer hardware]; monitors [computer programs];
mouse [computer peripheral]; smart cards [integrated circuit cards]; computer programs [downloadable
software]; time recording apparatus; chronographs
[time recording apparatus]; handprint inspection
machine; time clocks [time recording devices]; punched card machines for offices; video telephones;
network communication equipment; monitoring apparatus, electric; camcorders; close-up lenses; optical lanterns; optical lenses; optical goods; mirrors
[optics]; prisms [optics]; optical apparatus and instruments; optical glass; semi-conductors; printed
circuits; switches, electric; control panels [electricity]; protection devices for personal use against
accidents; alarms; theft prevention installations, electric; anti-theft warning apparatus; fire alarms;
locks, electric.
42 – Technical research; research and development
of new products for others; technical project studies;
engineering; industrial design; computer programming; computer systems analysis; maintenance of
computer software; duplication of computer programs; updating of computer software; computer software design; computer system design.
__________________________________________
(260) AM 2017 90732 A
(800) 1329508
(891) 2016 10 28
(731) KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V.
Oosterdoksstraat 80. Amsterdam NL-1011
DK, Netherlands
(540)

TASTREIZO
(511)
5 – Pharmaceutical products.
__________________________________________
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(591) Black and white
(531) 01.15.15, 05.05.20, 19.03.05, 19.03.21,
19.03.25, 26.01.03, 26.01.06
(511)
30 – Coffee, coffee extracts; artificial coffee, cocoa,
chocolate, tea and coffee based beverages and preparations for making such beverages; tea.
__________________________________________
(260) AM 2017 90739 A
(800) 1329519
(891) 2016 11 08
(731) GMA ACCESSORIES, INC.
1 East 33rd Street, New York NY 10016,
United States of America
(540)
(591) Black and white
(531) 27.05.17
(511)
25 – Bandanas; bathrobes; beach footwear; beachwear; belts; berets; blazers; blouses; body suits;
boots; clothing, namely, knee warmers; clothing,
namely, wrap-arounds; coats; cravats; ear muffs;
earbands; embossed soles and heels of rubber or of
plastic materials; fabric belts; fleece pullovers; flip
flops; footwear; foul weather gear; fur cloaks; fur
coats and jackets; fur jackets; fur muffs; galoshes;
gloves; gowns; hoods; hosiery; housecoats; infant
and toddler one piece clothing; infant sleepers;
infants' shoes and boots; infants' trousers; infant
wear; jackets; jerseys; jogging pants; knee-high stockings; lace boots; ladies' boots; leather belts; leather
shoes; leg shapers; leg warmers; leggings; leotards;
light-reflecting jackets; lingerie; long sleeved vests;
loungewear; men's socks; mittens; moccasins; mufflers; neck bands; neck gaiters; neckerchiefs; neckwear; night gowns; night shirts; nightdresses; nighties; nightwear; one piece garment for infants and
toddlers; open-necked shirts; pajamas; parkas; pullovers; rain boots; rain coats; rain jackets; rain suits;
rainproof jackets; rainwear; riding boots; robes;
rubber shoes; rubbers; sashes; scarves; shawls;
shirts; shoes; short-sleeved shirts; sleep shirts; sleeping garments; sleepwear; sleeved or sleeveless jackets; slippers; socks and stockings; suede jackets;
tank tops; tights; v-neck sweaters; vests; wind coats;
wind resistant jackets; women's shoes; woollen
socks; wraps.
__________________________________________
(260) AM 2017 90751 A
(800) 1329528
(891) 2016 11 14
(731) DONGYING FANGXING RUBBER CO.,
LTD.
Dawang Economic Development Zone,
Guangrao County, Dongying City,
257000 Shandong Province, China

(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.01
(511)
12 – nner tubes for pneumatic tires; tires for vehicle
wheels; casings for pneumatic tires; spikes for tires;
treads for retreading tires; tires, solid, for vehicle
wheels; pneumatic tires; vehicle wheel tires; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; automobile tires.
__________________________________________
(260) AM 2017 90754 A
(800) 1329529
(891) 2016 11 14
(731) SHANDONG HONGSHENG RUBBER CO.,
LTD.
Dongzhangzhuang Village, Dawang Town,
Guangrao County, Dongying City, 257300
Shandong Province, China
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.01
(511)
12 – Automobile tires; inner tubes for bicycles, cycles; tires for vehicle wheels; casings for pneumatic
tires; treads for retreading tires; pneumatic tires;
tires, solid, for vehicle wheels; vehicle wheel tires;
inner tubes for pneumatic tires; bicycle tires.
__________________________________________
(260) AM 2017 90760 A
(800) 1329562
(891) 2016 07 01
(731) POLFARMEX IP SP. Z O.O.
ul. Kosciuszki 61, PL-38-200 Jaslo, Poland
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.01
(511)
5 – Pharmaceutical preparations, veterinary products, medical preparations, baby foods for infants,
plasters, wound care products, disinfectants, pharmaceutical substances.
10 – Wound care apparatus and devices, containers
for administration of medicines, surgical apparatus
and instruments, medical, dental, veterinary apparatus and instruments, needles for medical proposes,
catgut, nebulizers for medical use; wound care products.
__________________________________________
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(260) AM 2017 90883 A
(800) 1331605
(891) 2016 08 25
(731) OPENMARK LIMITED
19 Waterfront Drive, PO Box 3540, Road
Town, Tortola 1110, Virgin Islands (British)
(540)

(591) Yellow and black
(531) 25.01.01, 25.05.02, 25.07.03, 27.05.24,
29.01.12
(511)
34 – Loose, rolling and pipe tobacco; raw tobacco;
tobacco; cigarette tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos and other ready-for-use smoking articles; filtertipped cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes; lighters for smokers; electronic cigarette boxes; cigarette tubes; tobacco pouches; tobacco containers and humidors; ashtrays; cigar cutters; pipe
knives; cigarette cutters; smokers' articles of precious metal; smokers' articles, not of precious metal;
cigarette filters; cigarette tips; tobacco filters; cigar
filters; cigarette paper.
__________________________________________
(260) AM 2017 90884 A
(800) 1331609
(891) 2016 10 14
(731) FERTILTREE PRIVATE LIMITED
121, jolly maker-3, 12th floor, 119, cuff
parade, maharashtra, Mumbai 400005,
India
(540)

(591) Black and white
(531) 05.13.08, 24.01.03, 24.09.11, 27.05.11,
27.05.19
(511)
25 – Clothing; hosiery; knitwear; underwear; belts
[clothing]; shawls; dressing gowns; sweaters; shirts;
furs [clothing]; fur stoles; neckties; trousers; leggings [trousers]; skorts; gloves [clothing]; coats;
skirts; beach clothes; slippers; dresses; overcoats;
jackets [clothing]; bath robes; teddies [undergarments]; tee-shirts; shoes; gymnastic shoes; headgear
for wear; visors [headwear]; hats.
__________________________________________
(260) AM 2017 90909 A
(800) 1271745
(891) 2017 02 01
(731) HERMES INTERNATIONAL
24 rue Faubourg Saint-Honoré F-75008
PARIS, France
(540)

TWILLY D'HERMES
(511)
3 – Perfumes, perfumery products, toilet water, eau
de parfum, essential oils for personal use, cosmetics,
cosmetic body lotions, hair lotions, soaps for cosmetic use, deodorants for personal use, bath gels, shower gels, shampoos, beauty creams for the body,
dentifrices.
__________________________________________
(260) AM 2017 90912 A
(800) 1301267
(891) 2016 10 11
(731) BRIDGESTONE CORPORATION
1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo
104-8340, Japan
(540)

(591) Black, white
(531) 01.15.21, 02.05.06, 27.05.07, 27.05.08,
27.05.24
(511)
44 – Medical and healthcare clinics, human fertility
treatment services, medical services, clinic services,
medical care, health centres, monitoring of patients,
medical consultation, medical advisory.
__________________________________________
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(260) AM 2017 90885 A
(800) 1330661
(891) 2016 09 07
(731) DELLA CIANA CARLO
Via del Progresso, 12/A, I-06079 S. MARIA
ROSSA, PERUGIA, Italy
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01
(511)
12 – Tires and inner tubes for land vehicles; tires and
inner tubes for buses; tires and inner tubes for
trucks; tires and inner tubes for off-the-road vehicles; retreaded tires for land vehicles; tread rubber for
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retreading tires; adhesive rubber patches for repairing tubes or tires.
__________________________________________
(260) AM 2017 90913 A
(800) 1321319
(891) 2016 11 25
(731) LE HOANG DIEP THAO
31 Tu Xuong, Phuong 7, Quan 3, Thanh pho
Ho Chi Minh, Viet Nam
(540)

(591) Gold, black and red
(531) 24.01.13, 24.01.15, 24.01.20, 27.05.24,
29.01.13
(526) KING COFFEE
(511) 30 – Coffee; instant coffee; coffee essences;
coffee extracts; coffee mixtures and substitutes.
__________________________________________
(260) AM 2017 90915 A
(800) 1326255
(891) 2017 01 30
(731) JACOBS DOUWE EGBERTS DE GmbH
Langemarckstrasse 4-20, 28199 Bremen,
Germany
(540)

(591) Golden, brown, beige and black
(531) 24.09.11, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.17
(511)
30 – Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, caffeine-free coffee; tea, tea-based and coffee-based beverages and preparations for such beverages; iced
coffee; iced tea; cocoa, cocoa-based and chocolatebased beverages and preparations for making such
beverages; sugar, natural sweeteners.
__________________________________________

(511)
29 – Dairy products; milk and milk products; drinks
consisting of dairy products; fromage frais; cheese;
eggs; meat-based mousses; vegetable mousses; fish
mousses; dairy desserts; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies; jams; yoghurts; yoghurt
products; yoghurt drinks; products consisting wholly
of or principally wholly of yoghurt; yoghurts incorporating jellies, jams, fruits, fruit sauces, fruit purees, chocolate, nuts, cereals, cereal products or cereal
preparations as a condiment, flavouring or ingredient
thereof; meat, fish, poultry and game and products
made predominantly therefrom; pate; snack foods
consisting principally of vegetables; soup; prepared
meals containing meat, fish, poultry and game.
30 – Cereals; preparations made from cereals; flour;
preparations made from flour; sausage rolls; quiches;
sandwiches; confectionery; bread; pastry; ices; ice
cream; ice cream products and frozen confections;
preparations for making ices, ice cream, ice cream
products and frozen confections; chocolate; products
made or containing chocolate; mousses; flapjacks;
shortbreads; honey and treacle; sugar; puddings; flavourings other than non-essential oils; cheese cake;
sauces; chutneys; tea products; tea beverages; fruit
teas; iced tea; chocolate based drinks; green tea;
coffee; cocoa; rice; tapioca; spices; bread; yeast; baking powder; biscuits; cakes; products made primarily from chocolate; pasta; pastry and pastry products; meat pies, vegetable pies, fruit pies; fruit
crumbles; pie mixes; fruit sauces; vinaigrettes; dressings; salad dressings; prepared meals containing
pasta, bread, cereals, rice and /or pastry; desserts
containing any of the above products; meringues.
32 – Non-alcoholic drinks; fruit drinks; fruit juices;
mineral water; aerated beverages; syrups and other
preparations for making beverages; beers; smoothies; fruit smoothies; coconut water.
__________________________________________
(260) AM 2017 90918 A
(800) 1330862
(891) 2016 08 25
(731) OPENMARK LIMITED
19 Waterfront Drive, PO Box 3540, Road
Town, Tortola 1110, Virgin Islands (British)
(540)

(260) AM 2017 90917 A
(800) 1330849
(891) 2016 08 16
(731) FRESH TRADING LIMITED
Fruit Towers, 342 Ladbroke Grove, London
W10 5BU, United Kingdom
(540)

INNOCENT
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(591) Violet, yellow, light red, dark red and blue
(531) 25.07.03, 25.07.04, 27.05.14, 27.05.24,
29.01.14
(511)
34 – Loose, rolling and pipe tobacco; raw tobacco;
tobacco; cigarette tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos and other ready-for-use smoking articles; filtertipped cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes; lighters for smokers; electronic cigarette boxes; cigarette tubes; tobacco pouches; tobacco containers and humidors; ashtrays; cigar cutters; pipe
knives; cigarette cutters; smokers' articles of precious metal; smokers' articles, not of precious metal;
cigarette filters; cigarette tips; tobacco filters; cigar
filters; cigarette paper.
__________________________________________
(260) AM 2017 90922 A
(800) 1330953
(891) 2016 09 06
(731) KREWEL MEUSELBACH GMBH
Krewelstraße 2, 53783 Eitorf, Germany
(540)

(731) MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SANAYİİ
ANONİM ŞİRKETİ
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok., Pak İş Merkezi No: 5/1,
Gayrettepe Beşiktaş, TR-34349 İSTANBUL, Turkey
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.17
(511)
5 – Pharmaceuticals.
__________________________________________
(260) AM 2017 90924 A
(800) 1330985
(891) 2016 11 08
(731) MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SANAYİİ
ANONİM ŞİRKETİ
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok., Pak İş Merkezi No: 5/1,
Gayrettepe Beşiktaş, TR-34349 İSTANBUL, Turkey
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.17
(511)
5 – Pharmaceuticals.
__________________________________________
(591) Green and blue
(531) 27.05.17, 27.05.22, 29.01.12
(511)
5 – Medical devices (as far as included in class 5),
namely, substances and preparations of substances
for the purpose of diagnosis, prevention, monitoring,
treatment or alleviation of disease, injury or disability, except urological and gynecological purposes.
16 – Printed matter and publications, magazines and
newspapers, manuals, books, instructional and teaching material (except apparatus) in the field of
medicine, lifestyle and health care.
41 – Education and training in the field of medicine,
lifestyle and health care, publication of books, manuals, magazines, newspapers and other printed material and corresponding electronic media (including
CD-ROMs) in the field of health care, lifestyle and
medicine (except for advertising purposes); arranging and conducting of congresses, conferences and
seminars in the field of health care, lifestyle and
medicine.
42 – Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis
and research services.
__________________________________________
(260) AM 2017 90923 A
(800) 1330981
(891) 2016 11 09
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(260) AM 2017 90925 A
(800) 1331014
(891) 2016 06 28
(731) BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Aktiengesellschaft Petuelring 130, 80809
Munich, Germany
(540)

MINI
(511)
4 – Industrial oils; industrial greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels
(including motor spirit); illuminants; candles and
wicks for lighting.
__________________________________________
(260) AM 2017 90926 A
(800) 1331032
(891) 2016 10 03
(731) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
Grand-Place 1, B-1000 Brussels, Belgium
(540)

(591) Red, black and white
(531) 01.01.12, 27.05.17, 29.01.12
(511)
32 – Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
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juices; syrups and other preparations for making beverages.
__________________________________________
(260) AM 2017 90939 A
(800) 1331187
(891) 2016 06 28
(731) BRIONI S.P.A.
Piazza di San Bernardo, 101, I-00187 Roma,
Italy
(540)

BRIONI
(511)
14 – Jewellery; time instruments; precious metals
and their alloys; jewellery of precious and non- precious metal; bracelets; necklaces; neck chains (jewellery); rings (jewellery); brooches (jewellery); earrings; pendants (jewellery); tie-pins; cuff-links: precious stones; jewellery cases; clocks; watches; wristwatches; diving watches; pocket watches; watch
bands and straps; watch chains; watch cases; chronographs for use as timepieces and for use as watches; chronometers; key rings (trinkets or fobs); key
rings of precious metal; ornamental pins; ornaments
(jewellery); hat ornaments of precious metal; shoe
ornaments of precious metal; key holders made of
leather.
24 – Fabrics; textile goods, and substitutes for textile
goods; bath towels; beach towels; bath linen; table
covers of textile; table linen of textile; table cloths of
textile; table napkins of textile; curtains; draperies;
unfitted textile slipcovers for bed headboards; unfitted textile slipcovers for sofas and armchairs; textile
coverings for beds; bed sheets; pillow cases; blankets; bedspreads; mattress covers; quilts; comforters;
bed skirts; bed linen; wash cloths for use as towels;
handkerchiefs of textile.
25 – Clothing, footwear, headgear; pullover; cardigans; sweaters; jerseys; jumpers; jackets; swimwear,
pareos; blouses; sweat pants; sweat shirts; shirts; polo shirts; trousers; jeans; waistcoats; skirts; shorts; Tshirts; evening dresses; wedding dresses; dresses;
women's dresses; men's suits; custom made suits;
women's suits; parkas; coats; half coats; raincoats;
anoraks; down jackets; overcoats; fur coats and fur
jackets; tracksuits; overalls; underwear; bathrobes;
vests; night gowns; dressing gowns; pajamas; hosiery and panty-hoses; tights; stockings; socks; leg warmers; foulards; capes; ponchos; shawls; scarves; neckties; gloves for clothing; belts for clothing; braces
and suspenders for clothing; hats and caps; shoes; rain boots and shoes; gymnastic shoes; sports shoes;
half-boots; boots; sandals; slippers; flip- flops;
clogs; walking shoes; sneakers; insoles for footwear.
26 – Accessories for apparel, sewing articles and decorative textile articles; shoe fasteners; dress fastenings; haberdashery; fastenings for suspenders; belt

buckles; clothing buckles; buttons; embroidery; ribbons; monogram tabs for marking linen; lace; clasps
for clothing; braids; bows for clothing; eyelets for
clothing; patches for clothing.
35 – Retail services and online retail services in connection with perfumes, cosmetics, essential oils, sunglasses, eyewear, jewellery, time instruments, precious metals and their alloys, tie-pins, cuff-links, key
rings, precious stones, leather and imitation of leather, luggage, bags, small leather goods, wallets, umbrellas and parasols, briefcases, carrying cases made
of leather, furnitures, fabrics, textile goods, substitutes for textile goods, towels, table and bed textiles,
ready to wear and custom made clothing, footwear
and headgear, personal accessories, accessories for
apparel, sewing articles and decorative textile articles; organization of fashion shows for promotional
purposes.
40 – Treatment of materials; tailoring services; custom tailoring; dressmaking; cloth cutting; alteration
of clothing; shoemaking; shoe staining; providing
information related to tailoring.
__________________________________________
(260) AM 2017 90941 A
(800) 1331245
(891) 2016 05 12
(731) BISTORYA GIDA SANAYI TICARET
ANONIM SIRKETI
Masaldan İş Merkezi Kisikli, Mahallesi Alemdağ
Caddesi B, Block No:60/6, Üsküdar – Istanbul,
Turkey
(540)

(591) Red, white and yellow
(531) 25.01.05, 27.01.10, 29.01.13
(511)
43 – Services for providing of food and drink; restaurants, self-service restaurants, cafeterias; cafés, canteen services, cocktail lounges, snack bars, catering,
pubs; rental of food service equipment used in services providing food and drink.
__________________________________________
(260) AM 2017 90942 A
(800) 1331254
(891) 2016 08 18
(731) EUROIMMUN Medizinische
Labordiagnostika AG
Seekamp 31, 23560 23560 Lübeck, Germany
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(540)

(591) Black, green
(531) 26.01.06, 26.04.10, 26.04.24, 29.01.12
(511)
1 – Chemical preparations for commercial, scientific
and photographic purposes, in particular tissue sections, carriers coated with tissue sections such as
glass slides; chemical and biochemical reagents, in
particular an antibody, protein, bacterium, virus, lipid, carbo-hydrate, an nucleic acid or cell.
5 – Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations, in particular diagnostic means for medical
and pharmaceutical purposes, including test kits,
biochips, buffers, blots such as line blots or dot
blots, microtiter plates, test strips and microarrays.
9 – Scientific, surveying, photographic, optical, measuring and control apparatus and instruments, in
particular microscopes such as fluorescence microscopes; cameras; scanners; photo-meters; sensors;
mass spectrometers; bar code readers; laboratory apparatus, in particular for the processing of samples,
including PCR thermocyclers, staining, incubation
and washing instruments, incubation trays, chemiluminescence and fluorescence analysis instruments;
furniture especially made for laboratories; calculators, hardware for data processing, computers; computer software; CDs, DVDs, digital recording media.
__________________________________________
(260) AM 2017 91023 A
(800) 1331937
(891) 2016 09 16
(731) FRONERI LTD.
Richmond House, Leeming Bar, Northallerton, North Yorkshire DL7 9UL, United
Kingdom
(540)

FRONERI
(511)
29 – Vegetables and potatoes (preserved, frozen, dried or cooked); fruits (preserved, frozen, dried or
cooked); mushrooms (preserved, dried or cooked);
meat, poultry, game, fish and seafood products, all in
the form of extracts, soups, jellies, spreads, preserves, or frozen or dehydrated cooked dishes; jams;
eggs; milk, cream, butter, cheese and milk products;
milk substitutes; milk beverages, milk predominating; desserts made with milk and cream-based desserts; yogurt; soya milk (milk substitutes); preserved
soya beans for human consumption; edible oils and
fats; whiteners for coffee and/or tea (cream substitutes); sausages; charcuterie; peanut butter; soups,
concentrated soups; potage; bouillon cubes; stock;
clear soups.
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30 – Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations and coffee-based beverages; iced coffee; coffee
substitutes, artificial coffee extracts, preparations
and beverages based on coffee substitutes; chicory;
tea, tea extracts, tea-based preparations and tea-based beverages; iced tea; malt-based preparations for
human consumption; cocoa, cocoa-based preparations and cocoa-based beverages; chocolate, chocolate products, chocolate-based preparations and chocolate-based beverages; confectionery, sweets, candies; sugar; chewing gum, not for medical purposes;
natural sweeteners; baked goods, bread, yeast, pastry; biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees, desserts
(included in this class), puddings; ices, water ices,
sherbets, frozen confections, frozen cakes, ice creams, frozen yogurts, powders and binding agents
(included in this class) for making edible ices and/or
water ices and/or sorbets and/or ice confections
and/or frozen cakes and/or ice cream and/or frozen
yogurts; honey and honey substitutes; breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, ready to eat cereals; cereal preparations; rice, pasta, noodles; food
products made from rice, flour or cereals, also in the
form of cooked dishes; pizzas; sandwiches; pastry
preparations and cake dough ready to be baked;
sauces, soy sauce; ketchup; products for flavouring
or seasoning foodstuffs; edible spices, condiments,
salad dressings, mayonnaise; mustard; vinegar.
43 – Provision of food and drink; cafés, cafeterias,
canteens, restaurants, self-service restaurants, snack
bars; catering services; all these services also via
vending machines for drinks; provision of coffee
machines.
__________________________________________
(260) AM 2017 91024 A
(800) 1332818
(891) 2016 03 16
(731) CHINA NATIONAL HEAVY DUTY
TRUCK GROUP CO., LTD.
No.53, Wuyingshan Zhong Road, Jinan,
Shandong Province, China
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.05
(511)
7 – Carburetor; spray paint machines; intake air filter; automobile motor cylinders; engine oil filter;
pumps [machines]; pressure adjusting valve; lubrication machines; shock absorber; tyre building machines; machinery for geologic exploration, mining and
ore concentration; elevating apparatus; metalworking machines; internal-combustion engine, other
than for land vehicles; spark plug for automobile
motors; compressors [machines]; belts for machines;
starters for motors and engines; engines for boats;
motors for boats; engines, other than for land ve-
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hicles; motors, other than for land vehicles; taps,
parts of machines, engines or motors; controls (hydraulic -) for machines, motors and engines; filters,
parts of machines or engines; bearings, parts of machines.
37 – Motor vehicle maintenance and repair; washing
and cleaning of vehicles; vehicle service stations
[refueling and maintenance]; construction; building
construction supervision; upholstering; retreading of
tires [tyres]; spraying & coating services [painting];
disinfecting; burglar alarm installation and repair;
repair information; rental of construction equipment;
mining extraction; heating equipment installation
and repair; machinery installation, maintenance and
repair; rebuilding engines that have been worn or
partially destroyed; airplane maintenance and repair;
rustproofing.
__________________________________________
(260) AM 2017 91029 A
(800) 1331996
(891) 2016 06 14
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Evren Mah. Camiyolu Cad. No.50 Kat 1 B,
Zemin 4-5-6, Güneşli/Bağcılar, İstanbul,
Turkey
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.01, 28.05
(511)
5 – Medicines for human purposes, medicines for
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical
preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use; dietetic foods adapted
for medical purposes; baby foods, medicinal herbs,
herbal beverages adapted for medical purposes, nutritional supplements, pollen dietary supplements,
mineral food supplements, protein dietary supplements; dietary supplements for animals, fodder supplements for veterinary purposes; medicines for dental purposes, hygienic products for medical purposes
including sanitary pads, breast-nursing pads and bunion pads, waddings for medical purposes, plasters
fur medical purposes, dressings for medical purposes, babies' napkins, preparations for destroying noxious plants, preparations for destroying noxious
animals, fungicides, deodorants other than fur human beings or for animals, air deodorising preparations, disinfectants for hygiene purposes, antiseptics,
detergents for medical purposes.
__________________________________________

(260) AM 2017 91030 A
(800) 1332149
(891) 2016 06 27
(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
"RENNA-HOLDING"
ul. Privolnaya, 25, RU-109145 Moscow,
Russian Federation
(540)

(591) Black and white
(531) 27.05.17
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk
products; edible oils and fats; ajvar [preserved peppers]; aloe vera prepared for human consumption;
alginates for culinary purposes; anchovy; peanuts,
prepared; artichokes, preserved; albumen for culinary purposes; white of eggs; beans, preserved; soya
beans, preserved, for food; bouillon; ginger jam;
ham; fatty substances for the manufacture of edible
fats; toasted laver; edible birds' nests; sea-cucumbers, not live; peas, preserved; mushrooms, preserved; gelatine; meat jellies; jellies for food; fruit
jellies; yolk of eggs; coconut fat; bone oil, edible;
lard; suet for food; curd; fruit-based snack food;
charcuterie; raisins; caviar; eggplant paste; vegetable
marrow paste; fish roe, prepared; yogurt; sauerkraut;
kephir [milk beverage]; kimchi [fermented vegetable
dish]; isinglass for food; clams, not live; milk shakes; black pudding [blood sausage]; arrangements of
processed fruit; compotes; meat, tinned [canned
(Am.)]; vegetables, tinned [canned (Am.)]; fish, tinned [canned (Am.)]; fruits, tinned [canned (Am.)];
bouillon concentrates; gherkins; shrimps, not live;
prawns, not live; buttercream; croquettes; silkworm
chrysalis, for human consumption; kumys [kumyss]
[milk beverage]; spiny lobsters, not live; lecithin for
culinary purposes; salmon, not live; onions, preserved; margarine; piccalilli; marmalade; peanut butter;
cocoa butter for food; coconut oil; coconut butter;
corn oil; sesame oil; linseed oil for culinary purposes; olive oil for food; palm oil for food; palm kernel
oil for food; sunflower oil for food; colza oil for
food; butter; shellfish, not live; almonds, ground;
animal marrow for food; mussels, not live; peanut
milk for culinary purposes; milk of almonds for culinary purposes; rice milk [milk substitute]; albumin
milk; condensed milk; soya milk [milk substitute];
powdered milk; fish meal for human consumption;
vegetable mousses; fish mousses; fruit pulp; meat,
preserved; milk beverages, milk predominating; potato fritters; olives, preserved; lobsters, not live;
flavoured nuts; candied nuts; coconut, desiccated;
nuts, prepared; tomato paste; liver pâté; pectin for
culinary purposes; liver; pickles; jams; powdered
eggs; fish-based foodstuffs; prostokvasha [soured
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milk]; poultry, not live; bulgogi [Korean beef dish];
pollen prepared as foodstuff; cranberry sauce [compote]; apple purée; tomato purée; crayfish, not live;
crustaceans, not live; fish, preserved; fish, not live;
salted fish; ryazhenka [fermented baked milk]; vegetable salads; fruit salads; bacon; sardines, not live;
pork; herrings, not live; seeds, prepared; sunflower
seeds, prepared; cream [dairy products]; whipped
cream; fat-containing mixtures for bread slices; smetana [sour cream]; tomato juice for cooking; vegetable juices for cooking; salted meats; sausages;
sausages in batter; preparations for making bouillon;
preparations for making soup; tripe; soups; vegetable
soup preparations; whey; cheese; tahini [sesame seed
paste]; tofu; truffles, preserved; tuna, not live; oysters, not live; milk ferments for culinary purposes;
rennet; fish fillets; dates; crystallized fruits; fruit
preserved in alcohol; hazelnuts, prepared; potato
flakes; hummus [chickpea paste]; fruit peel; preserved garlic; lentils, preserved; potato chips; low-fat
potato chips; fruit chips; non-alcoholic eggnog; seaweed extracts for food; berries, preserved; snail eggs
for consumption; yakitori.
30 – Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 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; aromatic preparations for food; vanilla flavourings for culinary purposes; flavorings, other than
essential oils, for cakes; flavourings, other than essential oils, for beverages; coffee flavourings; food
flavorings, other than essential oils; star aniseed; baozi [stuffed buns]; cereal bars; high-protein cereal
bars; pancakes; noodle-based prepared meals; buns;
bread rolls; edible rice paper; edible paper; burritos;
vanillin [vanilla substitute]; vareniki [stuffed dumplings]; waffles; vermicelli [noodles]; natural sweeteners; sausage binding materials; binding agents for
ice cream [edible ices]; sea water for cooking; seaweed [condiment]; malt biscuits; cloves [spice]; cake
frosting [icing]; glucose for culinary purposes; gluten additives for culinary purposes; thickening
agents for cooking foodstuffs; leaven; rice-based
snack food; cereal-based snack food; vegetal preparations for use as coffee substitutes; dressings for
salad; fruit jellies [confectionery]; candy decorations
for cakes; confectionery for decorating Christmas
trees; cakes; pastries; peanut confectionery; almond
confectionery; pasta; ginger [spice]; frozen yogurt
[confectionery ices]; cream of tartar for culinary purposes; capers; caramels [candy]; curry [spice]; ketchup [sauce]; gimbap [Korean rice dish]; quiches;
gluten prepared as foodstuff; sweetmeats [candy];
liquorice [confectionery]; peppermint sweets; cinnamon [spice]; unroasted coffee; starch for food; crackers; custard; hominy grits; semolina; oatmeal; crushed barley; groats for human food; corn, milled;
corn, roasted; meat pies; turmeric; couscous [semo-
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lina]; noodles; ice for refreshment; ice, natural or artificial; candy; rice cakes; mayonnaise; macaroons
[pastry]; macaroni; maltose; hominy; marinades;
marzipan; miso [condiment]; royal jelly; bean meal;
tapioca flour; potato flour; corn flour; nut flours;
soya flour; barley meal; dessert mousses [confectionery]; chocolate mousses; muesli; mint for confectionery; cocoa beverages with milk; coffee beverages with milk; coffee-based beverages; cocoa-based
beverages; tea-based beverages; chocolate beverages
with milk; chocolate-based beverages; infusions, not
medicinal; crushed oats; husked oats; okonomiyaki
[Japanese savoury pancakes]; nutmegs; chocolatecoated nuts; stick liquorice [confectionery]; pastilles
[confectionery]; molasses for food; pâtés en croûte;
pelmeni [dumplings stuffed with meat]; pepper; allspice; peppers [seasonings]; pesto [sauce]; cookies;
petit-beurre biscuits; pies; pizzas; meat gravies; fondants [confectionery]; popcorn; powders for making
ice cream; mustard meal; pralines; meat tenderizers,
for household purposes; oat-based food; propolis;
gingerbread; petits fours [cakes]; rice pudding; puddings; cake powder; fruit coulis [sauces]; ravioli; ramen [Japanese noodle-based dish]; chewing gum;
relish [condiment]; wheat germ for human consumption; spring rolls; palm sugar; aniseed; linseed for
human consumption; golden syrup; confectionery;
batter mixes for okonomiyaki [Japanese savoury
pancakes]; baking soda [bicarbonate of soda for
cooking purposes]; malt for human consumption;
salt for preserving foodstuffs; cooking salt; celery
salt; sherbets [ices]; ham glaze; soya sauce; tomato
sauce; sauces [condiments]; pasta sauce; spaghetti;
seasonings; preparations for stiffening whipped cream; rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches; tabbouleh; tacos; tapioca; tarts; dough; pastry dough; almond paste; rice pulp for culinary purposes; cake
dough; tortillas; garden herbs, preserved [seasonings]; chocolate decorations for cakes; beer vinegar; ferments for pastes; halvah; bread; unleavened
bread; chips [cereal products]; corn flakes; oat
flakes; flowers or leaves for use as tea substitutes;
jiaozi [stuffed dumplings]; chicory [coffee substitute]; iced tea; chutneys [condiments]; minced garlic
[condiment]; cheeseburgers [sandwiches]; chowchow [condiment]; saffron [seasoning]; chocolate;
malt extract for food; essences for foodstuffs, except
etheric essences and essential oils; husked barley.
__________________________________________
(260) AM 2017 91031 A
(800) 1332174
(891) 2016 03 24
(731) OPEN ALLIANCE LIMITED
Irodotou 3, P.C. 3095, Limassol, Cyprus
(540)
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(591) Black and white
(531) 27.05.17
(511)
9 – DVD players; answering machines; sound recording apparatus; sound transmitting apparatus; electric apparatus for commutation; telephone apparatus;
telephone transmitters; facsimile machines; magnetic
tape units for computers; computer memory devices;
video telephones; video screens; disks, magnetic;
optical discs; disk drives for computers; juke boxes
for computers; interfaces for computers; computer
keyboards; magnetic encoders; commutators; comparators; computers; notebook computers; mouse
[computer peripheral]; microprocessors; modems;
monitors [computer hardware]; sound recording carriers; magnetic and optical data carriers; compact
disc players; computer programmes [programs], recorded; computer game software; computer programs [downloadable software]; processors [central
processing units]; electronic publications, downloadable; television apparatus; cordless telephones; tape
recorders; data processing apparatus; memory devices for use with data processing apparatus; couplers
[data processing equipment]; computer peripheral
devices; control panels [electricity].
__________________________________________
(260) AM 2017 91032 A
(800) 1332175
(891) 2016 03 24
(731) OPEN ALLIANCE LIMITED
Irodotou 3, P.C. 3095, Limassol, Cyprus
(540)

(591) Black and white
(531) 26.11.13; 27.05.21
(511)
9 – DVD players; answering machines; sound recording apparatus; sound transmitting apparatus; electric apparatus for commutation; telephone apparatus;
telephone transmitters; facsimile machines; magnetic
tape units for computers; computer memory devices;
video telephones; video screens; disks, magnetic;
optical discs; disk drives for computers; juke boxes
for computers; interfaces for computers; computer
keyboards; magnetic encoders; commutators; comparators; computers; notebook computers; mouse
[computer peripheral]; microprocessors; modems;
monitors [computer hardware]; sound recording carriers; magnetic and optical data carriers; compact
disc players; computer programmes [programs], re-

corded; computer game software; computer programs [downloadable software]; processors [central
processing units]; electronic publications, downloadable; television apparatus; cordless telephones; tape
recorders; data processing apparatus; memory devices for use with data processing apparatus; couplers
[data processing equipment]; computer peripheral
devices; control panels [electricity].
__________________________________________
(260) AM 2017 91046 A
(800) 1332405
(891) 2016 09 23
(731) CREE, INC.
4600 Silicon Dr. Durham WI 27703, USA
(540)

(591) Black,white
(531) 26.04.03; 26.11.08; 27.05.17
(511)
9 – Optoelectronic devices; light emitting diodes
(LEDs); diodes; transistors; semiconductor devices;
semiconductor chips; semiconductor wafers; apparatus and instruments for switching, transforming, regulating or controlling electricity; electrical integrated control systems for use in the fields of lighting,
LED lighting, and security; electric switches, electrical controllers, electronic circuits and electric
components for lighting, namely, electrical lighting
controllers, electric light dimmers, sensors, electric
transmitters and receivers for lighting; control software for lighting; wireless remote controls for lighting; calibration equipment, namely, sensors and electrical controllers for lighting; power supplies; electronic driver circuits; modules, namely, power modules, lighting modules, and modules and subassemblies in the nature of light emitting diodes
(LEDs); networking hardware, namely, lighting network hardware; downloadable webinars in the field
of lighting.
11 – Lighting apparatus, including LED lighting apparatus; lighting fixtures, namely, interior and exterior lighting fixtures; light bulbs; LED lamps; spotlights; flashlights; lanterns; headlamps; automobile
and motor vehicle lights.
__________________________________________
(260) AM 2017 91058 A
(800) 1332578
(891) 2016 11 11
(731) Open-Type Joint Stock Company
"ROT FRONT"
2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15,
RU-115184 Moscow, Russian Federation
(540)
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(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
30 – High-protein cereal bars; waffles; malt biscuits;
fruit jellies [confectionery]; confectionery for decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut confectionery; almond confectionery; caramels [candy];
sweetmeats [candy]; crackers; pastilles [confectionery]; cookies; petit-beurre biscuits; pralines; gingerbread; petits fours [cakes]; halvah; chocolate.
__________________________________________
(260) AM 2017 91061 A
(800) 1332593
(891) 2015 11 05
(731) MC TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Demirciler Sitesi Galaksi 2, İşmerkezi
No:81, K:5/76-77-92, Zeytinburnu İstanbul,
Turkey
(540)

mers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores,
wholesale outlets, by means of electronic media or
through mail order catalogues.
__________________________________________
(260) AM 2017 91063 A
(800) 1332600
(891) 2016 07 01
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "KOMPLEKS-BAR"
Stariy Petrovsko-Razumovskiy proezd, 10
RU-125167 Moscow, Russian Federation
(540)

(591) Cherry, black, white, gray.
(531) 11.03.02, 11.03.06, 28.05, 29.01.14
(511)
8 – Spoons; table cutlery [knives, forks and spoons];
silver plate [knives, forks and spoons]; table forks;
cutlery.
(591) Black, white
(531) 26.04.24, 26.11.12, 27.05.10, 27.05.24
(511)
25 – Clothing, including underwear and outerclothing, other than special purpose protective clothing;
socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts [clothing]; footwear, shoes, slippers, sandals; headgear, hats, caps with visors, berets, caps
(headwear), skull caps.
35 – Advertising, marketing and public relations; organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; office functions;
secretarial services; arranging newspaper subscriptions for others; compilation of statistics; rental of
office machines; systemization of information into
computer databases; telephone answering for unavailable subscribers; business management, business
administration and business consultancy; accounting; commercial consultancy services; personnel
recruitment, personnel placement, employment agencies, import-export agencies; temporary personnel
placement services; auctioneering; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of
goods, namely, clothing, including underwear and
outerclothing, other than special purpose protective
clothing, socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts [clothing], footwear, shoes,
slippers, sandals, headgear, hats, caps with visors,
berets, caps [headwear], skull caps, enabling custo52

16 – Paper; waxed paper; electrocardiograph paper;
copying paper [stationery]; parchment paper; writing
paper; rice paper; luminous paper; toilet paper; wrapping paper; filter paper; paper sheets [stationery];
paper for recording machines; stuffing of paper or
cardboard; placards of paper or cardboard; packing
[cushioning, stuffing] materials of paper or cardboard; cardboard; cardboard tubes; signboards of paper or cardboard; boxes of cardboard or paper; bottle
envelopes of cardboard or paper; bottle wrappers of
cardboard or paper; advertisement boards of paper or
cardboard; wood pulp board [stationery]; photographs [printed]; adhesives [glues] for stationery or
household purposes; printed matter; catalogues; booklets; pamphlets; envelopes [stationery]; postcards;
greeting cards; musical greeting cards; transfers [decalcomanias]; decals; stickers [stationery]; office
requisites, except furniture; labels, not of textile; table linen of paper; table napkins of paper; tablemats
of paper; handkerchiefs of paper; towels of paper;
coasters of paper; mats for beer glasses; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging.
20 – Dinner wagons [furniture]; showcases [furniture]; towel stands [furniture]; benches [furniture];
coatstands; washstands [furniture].
21 – Kitchen utensils; tableware, other than knives,
forks and spoons; saucepan scourers of metal; coffee
services [tableware]; services [dishes]; tea services
[tableware]; cooking pots; earthenware; porcelain
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ware; pots; pottery; dish covers; mixing spoons [kitchen utensils]; basting spoons [cooking utensils];
spatulas [kitchen utensils]; grills [cooking utensils];
molds [kitchen utensils]; garlic presses [kitchen
utensils]; cooking utensils, non-electric; tortilla presses, non-electric [kitchen utensils.
35 – Advertising; procurement services for others
[purchasing goods and services for other businesses]; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; outsourcing services
[business assistance]; sales promotion for others;
search engine optimization for sales promotion; pay
per click advertising; on-line ordering services.
__________________________________________
(260) AM 2017 91146 A
(800) 1131013
(891) 2017 02 14
(731) Union des Associations Européennes de
Football (UEFA)
Route de Genève 46, CH-1260 Nyon,
Switzerland
(540)

(591) Black, white
(531) 02.01.23, 02.03.23, 11.03.01
(511)
6 – Aluminium foil; metal rings and chains for keys;
figurines, ornaments, statues, statuettes, sculptures
and trophies; towel dispensers, fixed, of metal; printed metal covers for collection purposes (pogs); badges of metal for vehicles; number plates of metal; all
the above goods being made of common metals or
their alloys.
12 – Bicycles, motorcycles, automobiles, trucks,
light trucks, utility vehicles, motor buses, camping
cars, refrigerated vehicles; airplanes and boats; air
balloons, dirigible balloons; vehicle accessories, namely sun visors, pneumatic tires, tire covers, luggage
carriers, ski carriers, wheel rims and trims; seat covers, vehicle covers, baby carriages, strollers, safety
seats for infants and children (for vehicles); engines
for land vehicles; protective grills; headlight covers;
steering wheels for vehicles; trailers.
14 – Jewelry made chiefly of precious stones, necklaces; jewelry made chiefly of precious metal;

watches; wristwatches, clocks; chronographs; wall
clocks; medallions, jewel pendants, brooches; bracelets; pins (jewelry); pin-badges (jewelry); tie clips
and tie pins; cuff links; commemorative medals of
precious metal; cups, commemorative plates, trophies, statues, sculptures, all of precious metal; decorative hat pins, key rings (trinkets or fobs), printed
metal covers for collection purposes (pogs) all of
precious metal; ornamental key rings; coins; medals
for clothing; watch cases; badges of precious metal;
alarm clocks; badges and pin-badges (jewelry); leather bracelets; plastic bracelets; ornamental key rings
of plastic.
25 – Clothing; shoes and footwear; headgear for wear; shirts; knitwear (clothing); jumpers; slipovers;
tee-shirts; vests; singlets; sleeveless jerseys, dresses;
skirts; underwear; bathing suits; bath robes; shorts;
trousers; sweaters; caps; caps; hats; sashes for wear;
scarfs, shawls; caps with visors; tracksuits for sports;
sweatshirts; jackets, sports jackets, stadium vests
(marking vests); blazers; waterproof clothing; coats;
uniforms; neckties; wrist bands; headbands; gloves;
aprons; bibs, not of paper; pajamas; play suits for
infants and children; socks and stockings; garters;
belts; braces for clothing.
41 – Education; providing of training; entertainment;
operating lotteries, raffles and competitions; betting
and gaming services related to sports; customer
reception services (sports, entertainment), namely
providing admission tickets and sports information
brochures for very important persons (VIPs), as well
as assisting and bringing together very important
persons (VIPs) at sports or entertainment events;
hospitality services, namely customer reception
services (entertainment services), including providing admission tickets to sports or entertainment
events; entertainment services in connection with
sports events; entertainment services in the form of
public gatherings for sports event broadcasts; sporting and cultural activities; organization of sporting
and cultural events and activities; organization of
sports competitions; organization of events relating
to soccer; sport camp services; providing sports facilities; rental of video and audiovisual systems; production, presentation, distribution and/or rental of
film recordings and audio and video recordings;
presentation, distribution and/or rental of interactive
educational and entertainment products, interactive
compact disks, CD-ROMs, and computer games; coverage of radio broadcast and televised sports
events; production of radio and television programs
and video films; ticket reservation services and
information services for sports events and entertainment; timing during sports events; arranging of beauty contests; interactive entertainment; betting and
gaming services on-line on the Internet or on any
wireless electronic communications network; information in the field of entertainment (including in the
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field of sports), provided on-line from a computer
database or via the Internet or via any wireless
electronic communications network; electronic game
services transmitted via the Internet or via mobile
telephones; publication of books; publication of
electronic books and newspapers on-line; audio and
video recording services; production of animated
cartoons for the movies, production of animated cartoons for television; rental of sound and picture
recordings for entertainment purposes; information
in the field of education provided on-line from a
computer database or via the Internet or via any wireless electronic communications network; translation; photographic services; providing entertainment
infrastructures; ticket office services pertaining to
sports events.
__________________________________________
(260) AM 2017 91147 A
(800) 1227411
(891) 2017 02 08
(731) IGOR' VLADIMIROVICH USANOV
ul. Kol'skaya, 2, korp. 5, kv. 90,-129329
Moskva, Russian Federation
(540)

POWER TORR
(511)
32 – Beer; mineral water [beverages]; aerated water;
fruit juices; syrups for beverages; preparations for
making beverages; aperitifs, non-alcoholic; lithia
water; seltzer water; soda water; waters [beverages];
table waters; kvass [non-alcoholic beverage]; cocktails, non-alcoholic; lemonades; peanut milk [nonalcoholic beverage]; non-alcoholic beverages; isotonic beverages; non-alcoholic honey-based beverages; whey beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; milk of almonds [beverage]; fruit nectars,
non-alcoholic; orgeat; powders for effervescing beverages; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; syrups for lemonade; tomato juice [beverage]; cider,
non-alcoholic; vegetable juices [beverages]; preparations for making aerated water; preparations for
making liqueurs; preparations for making mineral
water; must; grape must, unfermented; beer wort;
malt wort; pastilles for effervescing beverages; sherbets [beverages]; fruit extracts, non-alcoholic; extracts of hops for making beer; essences for making
beverages.
__________________________________________
(260) AM 2017 91150 A
(800) 1318034
(891) 2017 02 16
(731) ECDL FOUNDATION
The Grange, Stillorgan Road, Blackrock,
Co. Dublin, Dublin 4, Ireland
(540)

(511)
9 – Instructional and teaching apparatus and instruments; computer software; compact discs; video and
audio cassette tapes and discs; computer software
and publications in electronic form supplied on line
from databases or from facilities provided on the
Internet.
41 – Education and training; arranging and conducting competitions, seminars, conferences and workshops; publication of books and texts; instruction
services; certification and examination services.
__________________________________________
(260) AM 2017 91151 A
(800) 1332340
(891) 2017 02 13
(731) SANOFI
54 rue La Boétie, F-75008 PARIS, France
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17
(511)
5 – Anti-diabetic products.
__________________________________________
(260) AM 2017 91158 A
(800) 1333106
(891) 2017 01 04
(731) AUGUST STORCK KG
Waldstrasse 27,13403 Berlin, Germany
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
30 – Confectionery; chocolate; chocolate products;
pastries; ice-cream; preparations for making the aforementioned products, included in class 30.
__________________________________________
(260) AM 2017 91162 A
(800) 1333116
(891) 2016 06 14
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Evren Mah. Camiyolu Cad. No.50 Kat 1 B,
Zemin 4-5-6 Güneşli/Bağcılar/İstanbul,
Turkey
(540)

INTERNATIONAL COMPUTER
DRIVING LICENCE
54

#1 2018 01 10

sasaqonlo niSnebi

(591) Black, white
(531) 27.05.05, 28.05
(511)
5 – Medicines for human purposes, medicines for
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical
preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use; dietetic foods adapted
for medical purposes, baby foods, medicinal herbs,
herbal beverages adapted for medical purposes, nutritional supplements, pollen dietary supplements,
mineral food supplements, protein dietary supplements; dietary supplements for animals, fodder supplements for veterinary purposes; medicines for dental purposes, hygienic products for medical purposes
including sanitary pads, breast-nursing pads and bunion pads, waddings for medical purposes, plasters
for medical purposes, dressings for medical purposes, babies' napkins, preparations for destroying noxious plants, preparations for destroying noxious
animals, fungicides, deodorants other than for human beings or for animals, air deodorising preparations, disinfectants for hygiene purposes, antiseptics,
detergents for medical purposes.
__________________________________________
(260) AM 2017 91163 A
(800) 1333117
(891) 2016 06 14
(731) WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Evren Mah. Camiyolu Cad. No.50 Kat 1 B,
Zemin 4-5-6 Güneşli/Bağcılar/İstanbul,
Turkey
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.05, 28.05
(511)
5 – Medicines for human purposes, medicines for
veterinary purposes, vitamin preparations, chemical
preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use; dietetic foods adapted
for medical purposes, baby foods, medicinal herbs,
herbal beverages adapted for medical purposes, nutritional supplements, pollen dietary supplements,
mineral food supplements, protein dietary supplements; dietary supplements for animals, fodder supplements for veterinary purposes; medicines for dental purposes, hygienic products for medical purposes
including sanitary pads, breast-nursing pads and bunion pads, waddings for medical purposes, plasters
for medical purposes, dressings for medical purposes, babies' napkins, preparations for destroying noxious plants, preparations for destroying noxious

animals, fungicides, deodorants other than for human beings or for animals, air deodorising preparations, disinfectants for hygiene purposes, antiseptics,
detergents for medical purposes.
__________________________________________
(260) AM 2017 91177 A
(800) 1333184
(891) 2016 12 16
(731) SOREMARTEC SA
Findel Business Center, Complexe B, Rue de
Trèves, FINDEL L-2632, Luxembourg
(540)

(591) Brown, gold, white and gray
(531) 07.01.08, 07.01.12, 25.01.01, 27.05.24,
29.01.14
(511)
30 – Pastry and confectionery, chocolate and chocolate-based products, cocoa and cocoa-based products, filled wafers, wafers coated with chocolate,
pralines, sweets, edible ices.
__________________________________________
(260) AM 2017 91182 A
(800) 1333284
(891) 2016 08 25
(731) ASIA TV LIMITED
Hygeia Building 3rd Floor, 66/68 College
Road, Harrow HA1 1BE, United Kingdom
(540)

(591) Black, white
(531) 26.04.18, 26.04.24, 27.05.24
(511)
9 – Recordings, including audio, video, still and moving images and text; electronic media and magnetic
media all bearing music or sound; computer software; computer software for using in downloading, sto-
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ring, reproducing and organizing video, music, audio, still and moving images and data; downloadable
electronic publications; downloadable sound, music,
video, TV content, images and texts; computer games; computer games programmes downloaded
from the Internet; electronic and video games
programmes; electronic books and publications;
magnetic data media, or for recording, sound, video,
TV content, data or information; floppy disks; compact discs; audio tapes; tape cassettes; video tapes;
laser discs; CD-ROMs; digital video discs (DVDs);
apparatus, instruments and media for recording,
transmitting, storing and reproducing sound, TV
content, video, still and moving images and text;
sound and video recordings, including musical recordings; data communication apparatus and instruments; telephones; mobile phones; mobile phone games; spectacles, sunglasses, eye glasses; cases, cords
and chains for the aforesaid goods; magnets; mouse
mats; parts and fittings for any of the aforementioned goods.
14 – Precious metals and their alloys; goods in precious metals or coated therewith not included in other classes, namely amulets, badges, boxes, bracelets, brooches, busts, chains, charms, cloisonné jewellery, coins, tokens, cuff links, earrings, gold thread, hat ornaments, ingots, jet, jewelry cases, key
rings, lockets, medals, necklaces, ornamental pins,
ornaments, rings, shoe ornaments, statues, statuettes,
sundials, tie clips, tie pins, watch bands, watch chains, wire, and works of art; jewellery, costume jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments, clocks and watches.
16 – Paper; cardboard; printed matter; printed publications; printed television programme guides; books; annuals; publications; comic books; magazines;
newsletters; newspapers; albums; diaries; address
books; periodicals; journals; catalogues; manuals;
pamphlets; leaflets; posters; stationery; tickets; drawing and painting materials, apparatus and instruments; painting sets for artists/children, paintbrushes, paint kits; writing instruments; pens and pencils; pen and pencil cases; printed instructional and
teaching materials; book binding materials; book
covers; book marks; printing sets; drawings; paintings; photographs; prints; pictures; calendars; pens;
pencils; tags; invitations; gift wrap; gift boxes; wrapping paper; note pads; decalcomanias; stickers; decorative transfers; paper napkins; paper party decorations; paper tablecloths and table covers; table
mats of paper; rulers; erasers; greetings cards; gift
cards; post cards; trading cards; paper signs; banners
made of paper; charts; parts and fittings for any of
the aforementioned goods.
18 – Leather and imitations of leather and goods made of these materials not included in other classes,
namely attaché cases, backpacks, bags, bags for
campers, bags for climbers, bags for sports, bando-
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liers, beach bags, bits for animals [harness], blinders
[harness], boxes of leather or leather board, bridles
[harness], bridoons; leather and imitations of leather
and goods made of these materials not included in
other classes, namely briefcases, card cases [notecases], cases, of leather or leatherboard, casings, of leather, for springs, cat o' nine tails, chamois leather,
other than for cleaning purposes, chin straps, of
leather, collars for animals, covers for horse-saddles,
furniture coverings of leather, game bags [hunting
accessories]; leather and imitations of leather and
goods made of these materials not included in other
classes, namely garment bags for travel, girths of
leather, harness straps, hat boxes of leather, haversacks, key cases, knee-pads for horses, leather laces,
leather leads, leather straps; leather and imitations of
leather and goods made of these materials not included in other classes, namely leather trimmings for
furniture, leatherboard, moleskin [imitation of leather], music cases, muzzles, pocket wallets, pouch
baby carriers, pouches, of leather, for packaging,
purses, reins, riding saddles, saddle trees, school
bags, shopping bags, sling bags for carrying infants,
slings for carrying infants; leather and imitations of
leather and goods made of these materials not included in other classes, namely stirrup leathers, stirrups, straps for skates, straps for soldiers' equipment,
straps of leather [saddlery], suitcase handles, suitcases, tool bags of leather, empty, traces [harness], travelling bags, travelling sets [leatherware], travelling
trunks, trunks [luggage], valises, valves of leather,
vanity cases, not fitted, walking stick seats and wheeled shopping bags; bags; travelling bags; luggage;
suitcases; wallets; purses; key cases; handbags;
grips; holdalls; briefcases; rucksacks, backpacks;
umbrellas; parasols; walking sticks; credit card
holders; coin holders; key cases; suit and garment
carriers.
25 – Articles of clothing; shirts; blouses; t-shirts; polo shirts; sweat shirts; hooded sweat shirts; sports
shirts; sweaters; cardigans; pullovers; trousers;
jeans; shorts; suits; dresses; skirts; coats; raincoats;
overcoats; jackets; swimwear; dressing gowns; pyjamas; bath robes; underwear; lingerie; scarves; clothing belts; waistcoats; vests; gloves; headwear; hats;
caps; berets; footwear; boots; shoes; slippers; sandals; tights; stockings; socks.
28 – Games, toys and playthings; gymnastic and
sporting articles; electronic toys and electronic games; card games; board games; table games; dolls;
action figures and accessories therefor; playing
cards; puppets; hand held computer, electronic and
video games (for use with television receivers); electronic and video games equipment; paper party streamers; parts and fittings for any of the aforementioned goods.
38 – Broadcasting; communications and telecommunications; broadcasting, diffusion, and transmission
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of radio and television programmes; transmission,
broadcast, reception and other dissemination of audio, video, still and moving images, text, data and television content; news information and news agency
services; data transmission and data broadcasting;
communication of content, videos and information
by television; wireless transmission services; video
and audio and TV content streaming; broadcasting
and transmission of text, messages, information, sound, images and television content; chat room services; email services; including the provision of such
services via the Internet; operation of television broadcasting equipment; providing user access to the
Internet; provision of access to television; leasing of
television equipment; information, advisory and consultancy services relating to any of the aforementioned services.
41 – Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; lottery services; production, presentation, editing, distribution, syndication and rental of television and radio programmes
and of films, music, sound and video recordings;
providing non-downloadable television programmes,
radio programmes, films, videos or sound accessed
from the Internet or other communication networks;
providing non-downloadable images or data for
entertainment purposes accessed from the Internet or
other communication networks; game services provided on-line from a computer network; publishing
services; provision of publications on-line or via the
Internet; provision of non-downloadable electronic
publications, provided on-line or from the Internet;
organization of exhibitions and events for entertainment, educational, sporting or cultural purposes; organization, production and presentation of shows,
competitions, contests, games, concerts and events;
production and presentation of interactive entertainment, CDs, CD-ROMs; providing online computer
games; television entertainment; provision of television shows and series; information, advisory and
consultancy services relating to any of the aforementioned services.
__________________________________________
(260) AM 2017 91199 A
(800) 1334385
(891) 2016 11 14
(731) TAIZHOU ANTEBAO SHOES CO., LTD.
No.888, Zechu Road, Zeguo Town, Wenling
City, 317523 Zhejiang Province, China
(540)

(591) Red, blue, green, yellow and purple
(531) 01.05.01, 27.05.08, 29.01.15

(511)
12 – Bicycles, cycles; rims for wheels of bicycles;
hand cars; baby carriages; wheelchairs; shopping
trolleys; safety seats for children, for vehicles; vehicle seats.
24 – Towels of textile; table napkins of textile; face
towels of textile; bed covers; sheets; pillowcases;
sleeping bags; bed blankets; tablecloths, not of paper.
35 – Bill-posting, outdoor advertising; demonstration of goods; advertising, publicity; shop window
dressing; advertising agencies, publicity agencies;
presentation of goods on communication media, for
retail purposes; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; import-export agencies.
__________________________________________
(260) AM 2017 91200 A
(800) 1333473
(891) 2016 02 04
(731) KAYALAR PRES DÖKÜM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Eyüp Sultan Mah. Maltepe CD. No:22,
Sancaktepe İstanbul, Turkey
(540)

(591) navy, red and white
(531) 26.03.01, 26.04.24, 27.01.05, 27.05.24,
29.01.13
(511)
6 – Common metals and their alloys and semi-finished products made of these materials; valves of metal other than parts of machines; ironmongery, small
hardware of metal; pipes of metal for transportation
of liquids and gas and their metal fittings, valves of
metal, drilling pipes of metal; metal closures, bottle
caps of metal; metal valves, not included in other
classes, namely, ball valves, check valves, gate valves, stop valves, mini valves, angle valves; radiator
fittings, manifolds of metal for pipelines, metal couplings for pipes, air vents, corrugated stainless steel
hoses for gas supply, pipes of metal for liquid and
gas transfer, metal hoses for plumbing use, metal hoses for solar heating systems.
17 – Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
semi-finished synthetic goods made from these materials in the form of powder, bars, panels and foils
included in this class; insulation, stopping and sealing materials; joint sealant compounds for joints,
gaskets, o-rings for sealing purposes; flexible pipes
made from rubber and plastic; hoses made of plastic
and rubber, including those used for vehicles; junc-
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tions for pipes of plastic and rubber; pipe jackets of
plastic and rubber; hoses of textile material; junctions for pipes, not of metal; pipe jackets, not of
metal; connecting hose for vehicle radiators; water
hoses and fittings made of polypropylene.
__________________________________________
(260) AM 2017 91234 A
(800) 1333962
(891) 2016 11 17
(731) DAW SE
Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober-Ramstadt,
Germany
(540)

Muresko
(511)
1 – Chemicals used in industry; preservative and
damp-proofing preparations for masonry, roofing
tiles, cement and concrete, except paints and oils;
unprocessed artificial and synthetic resins and unprocessed plastics; solvents [chemical]; solvents for
varnishes and lacquers; adhesives used in industry;
adhesives for wallpaper; adhesives used in building;
fillers for treating subsurfaces for paints (not included in other classes).
2 – Paints, varnishes, lacquers, glazes, coatings, preservatives against rust; primers; colorants, dyestuffs,
dye pastes, mordants; paint thickeners; fixatives, siccatives for paints; raw natural resins; thinning and
binding preparations for paints and lacquers; solvents for thinning paints; preparations for preserving
wood, wood mordants and wood preserving oils;
paints, including structuring paints; bactericidal and
fungicidal paints; anti-corrosion preparations; protective preparations for metals; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and
artists.
19 – Building materials, not of metal or mainly not
of metal, in particular profile rails and corner irons,
finishing profiles; adjusting and levelling parts, spacers for building, sills, all not of metal or mainly not
of metal; natural and artificial stone; mortar (building materials); quartz; plaster [building materials];
coatings; wall and ceiling panels (not of metal or
mainly not of metal, for building); fabric embedding
compounds for building; fabrics for building, not of
metal or mainly not of metal, in particular stabilising
fabrics; fillers being building materials.
__________________________________________
(260) AM 2017 91240 A
(800) 1333690
(891) 2016 10 14
(731) Joint Stock Company
"YUZHURALKONDITER"
ul. Darvina, d. 12, RU-454087 Chelyabinsk,
Russian Federation
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(540)

(591) Black and white
(531) 28.05
(511)
30 – Confectionery; sweetmeats [candy]; cereal preparations; chips [cereal products].
__________________________________________
(260) AM 2017 91241 A
(800) 1334069
(891) 2017 01 04
(731) AUGUST STORCK KG
Waldstrasse 27, 13403 Berlin, Germany
(540)

Mamba Фрумеладки

(511)
30 – Confectionery; chocolate; chocolate products;
pastries; ice-cream; preparations for making the aforementioned products, included in class 30.
__________________________________________
(260) AM 2017 91243 A
(800) 1333727
(891) 2016 08 30
(731) ADP GAUSELMANN GMBH
Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,
Germany
(540)

Berry Wild
(511)
9 – Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus; musical
jukeboxes and parts for the aforesaid automatic machines; automatic cash dispensers, automatic money
counting and money changing machines; mechanisms for coin-operated apparatus; computer and video games software; games software for use on any
computer platform, including electronic entertainment and games consoles; computer games (programs for -); computer games; video games (software); computer games provided through a global computer network or supplied by means of multi-media
electronic broadcast or through telecommunications
or electronic transmission or via the internet; com-
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puter games, leisure and recreational software, video
games and computer software, all provided in the
form of storage media; programs for operating electric and electronic apparatus for games, amusement and/or entertainment purposes; automatic lottery machines; computer software for computer games
on the internet; online games (software), in particular for online betting games, online prize games,
online gambling games, online games of skill and
online casino games; computer software in the form
of an app for mobile devices and computers; calculating apparatus in coin-operated machines and parts
for the aforesaid goods; apparatus for recording,
transmission, processing or reproduction of data, including sound or images, including parts for all the
aforesaid goods, except radio sets, television receivers, hi-fi systems, video recorders, telephone apparatus, fax machines and telephone answering machines; computer hardware and software for casino and
amusement arcade games, for gaming machines, slot
machines or video lottery gaming machines or games of chance via the internet; electric, electronic,
optical or automatic apparatus, for identifying data
carriers, identity cards and credit cards, bank notes
and coins; electric, electronic or optical alarm and
monitoring installations, including video cameras
and apparatus for image transmission and image processing; data processing equipment and computers,
including data processing apparatus and computers
being components for data networks and parts
facilitating data network communications; electric
wiring harnesses; circuit boards, printed board assemblies (electronic components) and combinations
thereof being assemblies and equipment parts, included in this class.
28 – Games; toys; gymnastic and sporting articles
not included in other classes; decorations for christmas trees; 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 game apparatus adapted for use with external
screens or monitors only; casino fittings, namely
roulette tables, roulette wheels; coin-operated automatic gaming machines and gaming machines, in
particular for gaming arcades, with or without a
prize payout; electronic or electrotechnical gaming
apparatus, gaming machines, games machines and
slot machines operated by coins, tokens, banknotes,
tickets or by means of electronic, magnetic or biometric storage media, in particular for commercial
use in casinos and amusement arcades, with or without a prize payout; automatic gaming machines and
gaming machines, in particular for commercial use
in casinos and gaming arcades, with or without a
prize payout; coin-operated gaming machines and/or
electronic money-based gaming apparatus (machines), with or without prizes; housings adapted for
gaming machines, gaming apparatus and automatic

gaming machines, operated by means of coins, tokens, tickets or by means of electronic, magnetic or
biometric storage media, in particular for commercial use in casinos and gaming arcades, with or without a prize payout; electronic games; electronic game apparatus and accessories; video output game
machines; drawing apparatus for prize games and
lotteries, draws or raffles; housings of metal, plastic
and/or wood for coin-operated automatic machines;
apparatus for games (including video games), other
than adapted for use with external screens or monitors only; electropneumatic and electric pulling
machines (gaming machines); gaming tables, in particular for table football, billiards, sliding games;
quoits (playthings) and darts; electric, electronic or
electromechanical parts of bingo machines, lotteries
or video lottery machines and of betting machines,
networked or unnetworked; LCD games consoles;
automatic gaming machines; including all the aforesaid automatic machines, machines and apparatus
operating in networks; apparatus and devices for
accepting and storing money, being fittings for the
aforesaid automatic machines, included in this class.
__________________________________________
(260) AM 2017 91325 A
(800) 1335372
(891) 2016 10 21
(731) MABUCHI MOTOR CO., LTD.
No.430 Matsuhidai, Matsudo-shi, Chiba
270-2280, Japan
(540)

(591) Black, white
(531) 26.01.18
(511)
7 – Alternating current (AC) motors or direct current
(DC) motors, other than for land vehicles; parts for
AC motors and DC motors; electric motors, other
than for land vehicles; parts for electric motors; electric motors for toys; electric motors for medical
apparatus and instruments; electric motors for audio
and visual equipment; electric motors for optical or
precision apparatus and instruments; electric motors
for home electrical appliance; electric motors for electronic equipment; electric motors for machine
tools; electric motors for hand tools and implements;
electric motors for electric window or door openers;
AC generators (alternators); DC generators; dynamo
brushes.
__________________________________________
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(260) AM 2017 91328 A
(800) 1335049
(891) 2016 10 13
(731) AMARA DEVELOPMENT S.A.
142/144, rue Albert Unden, L-2652
Luxembourg, Luxembourg
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.05
(511)
30 – Aromatic preparations for food; vanilla flavorings for culinary purposes; flavorings, other than
essential oils, for cakes; flavorings, other than essential oils, for beverages; coffee flavorings; food flavorings, other than essential oils; star aniseed; baozi
[stuffed buns]; cereal bars; high-protein cereal bars;
pancakes; noodle-based prepared meals; buns; bread
rolls; edible rice paper; edible paper; burritos; vanillin [vanilla substitute]; vareniki [stuffed dumplings]; waffles; vermicelli [noodles]; natural sweeteners; sausage binding materials; binding agents for
ice cream [edible ices]; sea water for cooking; seaweed [condiment]; malt biscuits; cloves [spice]; cake
frosting [icing]; glucose for culinary purposes; mustard; gluten additives for culinary purposes; thickening agents for cooking foodstuffs; leaven; ricebased snack food; cereal-based snack food; artificial
coffee; vegetal preparations for use as coffee substitutes; dressings for salad; fruit jellies [confectionery]; candy decorations for cakes; confectionery for
decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut
confectionery; almond confectionery; pasta; ginger
[spice]; frozen yogurt [confectionery ices]; cocoa;
cream of tartar for culinary purposes; capers; caramels [candy]; curry [spice]; ketchup [sauce]; gimbap
[Korean rice dish]; quiches; gluten prepared as
foodstuff; sweetmeats [candy]; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; cinnamon [spice]; coffee; unroasted coffee; starch for food; crackers; custard; hominy grits; semolina; oatmeal; crushed barley; groats for human food; corn, milled; corn, roasted; meat pies; couscous [semolina]; noodles; ice for
refreshment; ice, natural or artificial; edible ices; rice
cakes; mayonnaise; macaroons [pastry]; macaroni;
maltose; hominy; marinades; marzipan; honey; royal
jelly; ice cream; bean meal; corn flour; nut flours;
wheat flour; soya flour; barley meal; dessert mousses [confectionery]; chocolate mousses; muesli; mint
for confectionery; cocoa beverages with milk; coffee
beverages with milk; coffee-based beverages; cocoabased beverages; tea-based beverages; chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages; infusions, not medicinal; crushed oats; husked oats;
okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; chocolatecoated nuts; nutmegs; stick liquorice [confectionery]; soya bean paste [condiment]; pastilles [confectionery]; molasses for food; pâtés en croûte; pelmeni
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[dumplings stuffed with meat]; pepper; allspice;
peppers [seasonings]; pesto [sauce]; cookies; petitbeurre biscuits; pies; pizzas; meat gravies; fondants
[confectionery]; popcorn; powders for making ice
cream; baking powder; mustard meal; pralines; condiments; meat tenderizers, for household purposes;
cereal preparations; oat-based food; gingerbread;
spices; petits fours [cakes]; puddings; rice pudding;
cake powder; fruit coulis [sauces]; ravioli; ramen
[Japanese noodle-based dish]; relish [condiment];
rice; wheat germ for human consumption; spring
rolls; sago; palm sugar; aniseed; linseed for human
consumption; golden syrup; confectionery; batter
mixes for okonomiyaki [Japanese savory pancakes];
baking soda [bicarbonate of soda for cooking purposes]; malt for human consumption; salt for preserving foodstuffs; cooking salt; celery salt; sherbets
[ices]; ham glaze; soya sauce; tomato sauce; pasta
sauce; sauces [condiments]; spaghetti; seasonings;
preparations for stiffening whipped cream; rusks;
breadcrumbs; sushi; sandwiches; tabbouleh; tacos;
tapioca; tarts; dough; pastry dough; almond paste;
rice pulp for culinary purposes; cake dough; tortillas;
garden herbs, preserved [seasonings]; chocolate decorations for cakes; vinegar; beer vinegar; ferments
for pastes; halvah; bread; unleavened bread; corn
flakes; oat flakes; chips [cereal products]; flowers or
leaves for use as tea substitutes; jiaozi [stuffed dumplings]; chicory [coffee substitute]; iced tea; chutneys [condiments]; minced garlic [condiment]; cheeseburgers [sandwiches]; chow-chow [condiment];
saffron [seasoning]; chocolate; malt extract for food;
essences for foodstuffs, except etheric essences and
essential oils; husked barley; yeast; tea; sugar; chewing gum; propolis; potato flour; flour; tapioca
flour; candy; turmeric.
__________________________________________
(260) AM 2017 91329 A
(800) 1335382
(891) 2016 12 21
(731) "RN-LUBRICANTS" LLC
District Yuzhniy Promuzel, 8, RU-390011
Ryazan, Russian Federation
(540)

(591) Beige, light beige and dark beige
(531) 19.07.07, 29.01.02
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(554) Three-dimensional
(511)
4 – Anthracite; benzine; benzene; benzol; biomass
fuel; petroleum jelly for industrial purposes; industrial wax; belting wax; oilgas; fuel gas; gasoline;
producer gas; solidified gases [fuel];fuel; lubricating
graphite; additives, non-chemical, to motor fuel; cutting fluids; lanolin; illuminating grease; grease for
leather; grease for footwear; tallow; industrial grease; kerosene; mazut; fuel oil; oils for paints; oils for
releasing form work [building]; oil for the preservation of masonry; oil for the preservation of leather;
textile oil; lubricating oil; industrial oil; moistening
oil; coal tar oil; coal naphtha; castor oil for industrial
purposes; bone oil for industrial purposes; motor oil;
sunflower oil for industrial purposes; rape oil for industrial purposes; lubricants; petroleum, raw or
refined; soya bean oil preparations for non stick treatment of cooking utensils; non-slipping preparations for belts; grease for arms [weapons]; lubricating grease; grease for belts; vaporized fuel mixtures; dust absorbing compositions; dust laying compositions; preservatives for leather [oils and greases]; diesel oil; lighting fuel; mineral fuel; carburants; fuel with an alcoholic base; petrol.
__________________________________________
(260) AM 2017 91331 A
(800) 1335077
(891) 2016 12 22
(731) MUSTAFA NEVZAT İLAC SANAYİİ
ANONİM ŞİRKETİ
Pak İş Merkezi Prof. Dr. Bülent Tarcan
Sokak No: 5/L Gayrettepe, TR-34349
ISTANBUL, Turkey
(540)

(591) Beige, light beige and dark beige
(531) 19.07.07, 29.01.12
(554) Three-dimensional
(511)
4 – Anthracite; benzine; benzene; benzol; biomass
fuel; petroleum jelly for industrial purposes; industrial wax; belting wax; oilgas; fuel gas; gasoline;
producer gas; solidified gases [fuel]; fuel; lubricating
graphite; additives, non-chemical, to motor fuel; cutting fluids; lanolin; illuminating grease; grease for
leather; grease for footwear; tallow; industrial grease; kerosene; mazut; fuel oil; oils for paints; oils for
releasing form work [building]; oil for the preservation of masonry; oil for the preservation of leather;
textile oil; lubricating oil; industrial oil; moistening
oil; coal tar oil; coal naphtha; castor oil for industrial
purposes; bone oil for industrial purposes; motor oil;
sunflower oil for industrial purposes; rape oil for industrial purposes; lubricants; petroleum, raw or refined; soya bean oil preparations for nonstick treatment of cooking utensils; non-slipping preparations
for belts; grease for arms [weapons]; lubricating grease; grease for belts; vaporized fuel mixtures; dust
absorbing compositions; dust laying compositions;
preservatives for leather [oils and greases]; diesel
oil; lighting fuel; mineral fuel; carburants; fuel with
an alcoholic base; petrol.
__________________________________________
(260) AM 2017 91340 A
(800) 569231
(891) 2016 12 23
(731) DIRAMODE
1 rue John Hadley, F-59654 Villeneuve
d'Ascq, France
(540)

Flosiprin

PIMKIE

(511)
5 – Pharmaceuticals.
__________________________________________

(511)
3 – Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; shampoos; lipsticks; bath
salts; skin tanning creams; eaux de toilette; dentifrices; essential oils.

(260) AM 2017 91333 A
(800) 1335383
(891) 2016 12 21
(731) "RN-LUBRICANTS" LLC
District Yuzhniy Promuzel, 8, RU-390011
Ryazan, Russian Federation
(540)

18 – Leather and imitation leather, goods made of
these materials not included in other classes; animal
skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery; card
cases, document cases, bags of leather, coin purses
not of precious metals, beach bags, wallets, handbags, travel bags, briefcases of leather, traveling sets
of leather.
25 – Ready-made clothing, knitwear, hosiery, lingerie, underwear, pajamas, dressing gowns, skirts, dresses, trousers, jackets, coats, shirts, neckties, scarves,
belts, gloves, hats, waterproof clothing, sportswear;
footwear, socks, stockings, tights, boots, shoes and

#1 2018 01 10

61

sasaqonlo niSnebi

slippers, all clothing for men, women and children.
__________________________________________
(260) AM 2017 91341 A
(800) 1334897
(891) 2016 06 24
(731) OLAM INTERNATIONAL LIMITED
7 Straits View, #20-01 Marina One East
Tower Singapore 018936, Singapore
(540)

(591) light green, dark green
(531) 05.03.15, 26.01.12, 26.03.23, 29.01.12
(511)
1 – Fertilizers; fertilizing preparations; phosphates
[fertilisers]; superphosphates [fertilisers]; salts [fertilisers]; nitrogen; nitrogenous fertilisers; potash; potash water; ammoniacal salts; ammonia alum; anhydrous ammonia.
17 – Rubber, raw or semi-worked; liquid rubber;
rubber solutions; latex [rubber].
19 – Wood, semi-worked; building timber; manufactured timber; sawn timber; wood panelling; plywood; planks of wood for building; wood pulp board, for building; mouldable wood.
22 – Raw cotton; cotton tow; cotton waste [flock]
for padding and stuffing; textile fibres; raw fibrous
textile; raw silk; raw or treated wool; raw linen
[flax]; hemp.
29 – Milk and milk products; dairy products containing milk; dairy products; dairy products flavoured
with cheese; cheese products; butter; butter preparations; cocoa butter; milk beverages, milk predominating; edible nuts; preserved soya beans for food;
edible seeds; prepared seeds; roasted nuts; salted
nuts; edible oils and fats; cooking oils; vegetable
oils; maize oil; corn oil; palm kernel oil for food; sesame oil; palm oil for food; olive oil for food; sunflower oil for food; coconut oil; flaxseed oil for culinary purposes; processed nuts; mixtures of processed nuts and of raisins; preserved beans; prepared
savoury meals in this class predominantly containing
seafood, vegetables, meat, egg, cheese, mushrooms
or tofu; preserved lentils; pulses (foodstuffs); ground
almonds; prepared hazelnuts; prepared peanuts; prepared sesame seeds; cream [dairy products]; processed chickpeas; processed soybeans; tomato juices
for cooking; tomato paste; tomato preserves; tomato
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puree; tomatoes (cooked); tomatoes (dried); tomatoes (preserved); preserved onions; preserved garlic;
preserved vegetables; cooked vegetables; dried vegetables; frozen vegetables; frozen fruits; preserved
fruits; stewed fruit; fruit pulp; preparations for making soup; tinned fish; tinned meat; tinned vegetables; tinned fruits; vegetable juices for cooking; all
included in this class.
30 – Coffee beans; coffee; instant coffee; cocoa powder; cocoa and foodstuffs containing cocoa as the
main constituent; sugar; palm sugar; rice; artificial
coffee; preparations made from cereals; pastry;
confectionery; spices; allspice; cinnamon [spice];
curry [spice]; cloves [spice]; ginger [spice]; saffron
[seasoning]; peppers [seasonings]; pepper; garden
herbs, preserved [seasonings]; cocoa-based beverages; cocoa beverages with milk; coffee-based beverages; coffee beverages with milk; chocolate-based
beverages; tea-based beverages; unroasted coffee;
coffee flavorings; biscuits; maize flakes; maize flour; milled maize; roasted maize; husked barley; crushed barley; crushed oats; processed sorghum; rye
flour; flaxseed for human consumption; pasta; noodles; instant noodles; noodle-based prepared meals;
prepared savoury meals in this class predominantly
containing rice or pasta; prepared savoury meals in
the form of pizza; corn flour; maize flour; soya
flour; wheat flour; potato flour; tapioca flour; nut
flours; milled corn; dried parsley; all included in this
class.
31 – Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; wheat; maize; fresh soya beans; edible
seeds (unprocessed); unprocessed cereals; raw cocoa
beans; nuts [fruit]; raw nut kernels; unprocessed
nuts; malts; almonds [fruits]; fresh hazelnuts; fresh
peanuts; unprocessed edible sesame; maize; unprocessed barley; unprocessed sorghum; rye; unprocessed edible flaxseed; fresh chickpeas; rice, unprocessed; sugarcane; fresh fruit; fresh vegetables; fresh
onions; fresh garlic; fresh parsley; peppers [plants];
all included in this class.
35 – Business management for a supply chain; provision of business information, business planning,
business management organization, business consultancy, management of business (for others) and business advice services in the fields of logistics, facilities management, warehouse management, warehouse efficiency and design, procurement and purchasing, supplier management, supplier selection,
supplier evaluation, stock, inventory and merchandising, assembly and operations, supply chain matters, transportation and fleet management; business
management services relating to third party contract;
business project management of warehouse development and equipment installations; business management of logistics in the field of delivery services;
risk management consultancy (business); all included in this class.
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36 – Insurance services; insurance services relating
to property and transit, motor loss or damage, cash
and cash in transit, fidelity guarantee, and excess
legal liability insurance; financial customs brokerage
services; risk management (financial); investment of
funds; financial management; financial information;
stocks and bonds brokerage.
39 – Transportation services; delivery of goods;
shipping of goods; packaging and storage of goods;
warehousing and storage services; delivery and distribution (transport) services; logistics (transport)
services; rental of vehicles and storage containers;
cargoes unloading, crating of goods; warehousing of
goods in a warehouse in view of their preservation
and guarding; refrigerator rental; garage rental;
provision of information, advisory and consultancy
services in relation to the aforesaid.
40 – Processing of agricultural products; milk processing; fruit crushing; processing of seeds; material
treatment; distillation, fruit crushing and milling of
agricultural products for others; sawing [saw mills];
planing of timber [saw mills]; dyeing services, sawing of timber, burnishing by abrasion; timber preservation; woodworking; abrasion; cloth dyeing;
dyeing of clothing; textile dyeing; textile treating;
textile fireproofing; fabric waterproofing; cloth treating; flour milling; grinding; food smoking; freezing
of foods; refining services; processing of oil; food
and drink preservation.
42 – Research and development of new products for
others; scientific laboratory services; scientific research; chemistry services; chemical analysis; chemical research; provision of scientific information, biological research; bacteriological research; technical
research; technical project studies; material testing;
textile testing; quality evaluation of standing timber;
quality evaluation of wool; water analysis; geological surveys; energy auditing; engineering; mechanical research; calibration [measuring]; quality control; industrial design; packaging design; research in
the field of environmental protection; advice and
consultancy in relation to food chemistry.
44 – Consultancy, advisory and information services
relating to agriculture; agriculture services relating
to environmental conservation; provision of agricultural information services in the form of agricultural
reports; pest control in agriculture; weed control in
agriculture; all included in this class.
__________________________________________
(260) AM 2017 91346 A
(800) 797259
(891) 2016 12 15
(731) ERAM
SAINT-PIERRE-MONTLIMART CÉDEX,
F-49111 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE,
France

(540)

(591) Blac, white
(511)
18 – Goods made of leather and imitations of leather
(excluding cases adapted to the products for which
they are intended, gloves and belts); trunks, suitcases, valises, traveling bags, handbags, school bags,
bags for campers, beach bags, garment bags, traveling sets, net bags for shopping; umbrellas, sun
umbrellas, parasols and walking sticks.
25 – Clothing for men, women and children, underwear, sportswear, layettes, footwear (excluding orthopedic footwear), hats, caps, bonnets.
35 – Dissemination of advertisements, sales promotion services on all media, including on promotional
objects or on the Internet; services provided by a
franchiser, namely assistance in the operation or
management of industrial or commercial companies;
commercial promotion services of all kinds and
especially the supply of privilege cards; promotional
animation and publicity services of every type and in
every kind of medium, especially for mail order;
remote advertising services with offer of purchase of
goods for others, arranging newspaper subscriptions
for others; organisation of trade fairs and exhibitions
for commercial and advertising purposes.
__________________________________________
(260) AM 2017 91349 A
(800) 1335108
(891) 2015 11 25
(731) GREENPACK GMBH
Bennigsenstraße 14, 12159 Berlin, Germany
(540)

greenpack
(511)
9 – Navigation, guidance, tracking, targeting and
map making devices; scientific research and laboratory apparatus, educational apparatus and simulators; optical devices, enhancers and correctors;
apparatus, instruments and cables for electricity;
safety, security, protection and signalling devices;
electrolysers; cathodic protection apparatus; electrostatic precipitators; fluidized bed dryers; ion beam
supply apparatus; ion implanters; ionization apparatus not for the treatment of air or water; ozonisers
[ozonators]; vibration exciters; information technology and audiovisual equipment; diving equipment;
recorded content; magnets, magnetizers and demagnetizers; measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers.
__________________________________________
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(260) AM 2017 91352 A
(800) 1014921
(891) 2016 11 25
(731) NUCTECH COMPANY LIMITED
2nd Floor, Block A, Tongfang Building,
Shuangqinglu, Haidian District, Beijing,
China
(540)

(260) AM 2017 91462 A
(800) 1335800
(891) 2016 11 21
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei Technologies
Co., Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen, China
(540)

(591) Black, white
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 28.03
(511)
9 – Radiological apparatus for industrial purposes;
X-rays producing apparatus and installations, not for
medical purposes; X-rays tubes not for medical purposes; X-rays apparatus not for medical purposes;
radiology screens for industrial purposes; protection
devices against X-rays, not for medical purposes;
alarms; mechanisms for counter-operated apparatus;
electric installations for the remote control of industrial operations; particle accelerators; betatrons; cyclotrons; metal detectors for industrial or military purposes; detectors; material testing instruments and
machines; gas testing instruments; sounding apparatus and machines; dosimeters; data processing apparatus; computer software; computer operating
programs, recorded; computer peripheral devices;
integrated circuit cards; cosmographic instruments;
atomic ray instruments; nucleon instruments.
__________________________________________
(260) AM 2017 91353 A
(800) 1335143
(891) 2016 12 16
(731) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "GRANT"
ul.Oktyabrskaya, 20, Belgorodskaya obl.,
RU-309514 Stary Oskol, Russian Federation
(540)

(591) Black, white
(531) 28.05
(511)
30 – Cocoa; artificial coffee; flour and preparations
made from cereals; bread; unleavened bread; bread
rolls; buns; ice cream; waffles; cake frosting [icing];
confectionery for decorating Christmas trees; cakes;
pastries; peanut confectionery; almond confectionery; pasta; pies; crackers; marzipan; muesli; cookies;
biscuits; petit-beurre biscuits; gingerbread; spring
rolls; sugar; cake dough; cake batter; confectionery;
sugar confectionery; chips [cereal products]; corn
flakes; oat flakes.
__________________________________________
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(591) Black and white
(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.22
(511)
9 – Integrated circuits; integrated circuit modules;
semi-conductor devices; magnetic materials and devices; computers; recorded computer software; integrated circuit cards (smart cards); optical communication equipment; stored program controlled telephone switching apparatus; network communication
equipment.
42 – Technical research; technical project studies;
research and development for others; engineering;
quality control; computer software design; computer
hardware consultancy; computer systems analysis;
computer system design; data conversion of computer programs and data (not physical conversion).
__________________________________________
(260) AM 2017 91473 A
(800) 1083842
(891) 2017 02 22
(731) GEORGETOWN CUPCAKE LLC
1209 Potomac Street NW, Washington DC
20007, United States of America
(540)

(591) Black, white
(531) 26.01.05, 26.01.16, 27.05.01
(526) The trademark is protected as a whole. "GEORGETOWN CUPCAKE" shall not be subject to
independent legal protection.
(511)
35 – Retail bakery shop.
43 – Cafe services.
__________________________________________
(260) AM 2017 91475 A
(800) 1336068
(891) 2016 11 09
(731) XINJIANG LONGBO INVESTMENT
GROUP CO., LTD
531 HAO, JINGJIJISHUKAIFAQU
(TOUTUNHEQU), WULUMUQI 830026
XINJIANG, China
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(540)

(591) Black, white
(531) 24.17.02, 26.01.18, 27.05.15, 27.05.22
(511)
6 – Staircases of metal; ladders of metal; boarding
stairs of metal, mobile, for passengers; steps [ladders] of metal.
12 – Mine cart wheels; trucks (luggage -); two-wheeled trolleys; goods handling carts; golf carts; wheelbarrows; carts; casters for trolleys [vehicles] [carts
(Am.)]; shopping trolleys [carts (Am.)]; folding luggage carts.
__________________________________________
(260) AM 2017 91614 A
(800) 1152286
(891) 2016 11 14
(731) VOROLA FINANCIAL LTD
33 Porter Road, P.O. Box 3169, PMB 103,
Road Town, Tortola, Virgin Islands (British)
(540)

(591) Black, white
(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.01.18, 27.05.01
(511)
14 – Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones; horological
and chronometric instruments.
18 – Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other
classes; animal skins, hides; trunks and traveling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.
25 – Clothing, footwear, headgear.
__________________________________________
(260) AM 2017 91618 A
(800) 1235961
(891) 2016 12 12
(731) YEVGEN PAVLOVICH SHARYNOV
Im. Gazety "Pravda" avenue, build. 1,
flat 178, Dnepropetrovsk city 49000,
Ukraine
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01, 28.05
(511)
30 – Confectionery; peanut confectionery; pastries;
waffles; fruit jellies (confectionery); custard; frozen
yoghurt (confectionery ices); frozen kefir (confectionery ices); flavorings (flavourings), other than essential oils, for cakes; aromatic preparations for food;
flavorings, other than essential oils; cocoa beverages
with milk; cocoa-based beverages; cocoa-based ingredients for confectionery products; lozenges (confectionery); caramels (candy); confectionery for decorating Christmas trees; candy; liquorice (confectionery); marzipan; macaroons (pastry); almond confectionery; chocolate-based beverages; biscuits; fondants (confectionery); gingerbread; puddings; cakes;
petits fours (cakes); tarts; sweetmeats (candy); sugar
confectionery; chocolate; chocolate beverages with
milk.
__________________________________________
(260) AM 2017 91619 A
(800) 1336898
(891) 2016 11 25
(731) GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.
1760 Jiangling Road, Binjiang District,
Hangzhou, Zhejiang, China
(540)

(591) Black, white
(531) 24.17.09
(511)
12 – Electric vehicles; vehicles for locomotion by
land, air, water or rail; automobiles; automobile
chassis; propulsion mechanisms for land vehicles;
gear boxes for land vehicles; motorcycles; mobility
scooters; tires for vehicle wheels; brakes for vehicles.
37 – Construction consultancy; construction; upholstering; air conditioning apparatus installation and
repair; vehicle battery charging; motor vehicle maintenance and repair; vehicle breakdown repair services; vehicle washing; vehicle service stations [refuelling and maintenance].
__________________________________________
(260) AM 2017 91622 A
(800) 1263158
(891) 2017 03 01
(731) LEATHERMAN TOOL GROUP, INC.
12106 NE Ainsworth Circle, Portland OR
97220, United States of America
(540)

LEATHERMAN
(511)
8 – Multiple function folding pocket tool (hand-operated); knives, namely, pocket knives, folding kni-
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ves, sport knives, hunting knives, fixed blade knives,
camping knives and survival knives; knife sharpeners; hand tools, namely, pruners and game shears;
sheaths for knives and multi-function tools; multifunction hunting knife (hand-operated) comprised of
two or more of the following components: knife blade, gut hook, bone saw and sharpener; multi-function hunting hand tool (hand-operated) comprised of
two or more of the following components: bypass
shears, wire cutters, saw, knife blade, choke tube tool, screwdriver, awl and bottle opener; multi-function gardening hand tool (hand-operated) comprised
two or more of the following components: bypass
pruners, wire cutters, weed remover, grafting knife,
bark lifter, saw, screwdriver, sprinkler tool, bottle
opener, and ruler.
__________________________________________
(260) AM 2017 91624 A
(800) 1337012
(891) 2016 10 12
(731) SPRING FOREST QIGONG COMPANY
7520 Marketplace Drive, Eden Prairie
MN 55344, United States of America
(540)

SPRING FOREST QIGONG
(511)
9 – MP3 files, MP3 recordings, compact discs,
DVDs, downloadable digital web site content, and
downloadable digital media featuring instruction,
demonstrations, techniques, and music on a variety
of topics, namely, Qigong, I Ching, Feng Shui, Dao,
the Heart Sutra, fitness, nutrition, and exercise.
41 – Educational services, namely, classes, seminars,
conferences, workshops, webcasts, webinars, teleseminars, and meetings on a variety of topics, namely,
Qigong, I Ching, Feng Shui, Dao, the Heart Sutra,
fitness, nutrition, and exercise; providing educational services through digital content on a variety of
topics, namely, Qigong, I Ching, Feng Shui, Dao,
the Heart Sutra, fitness, nutrition, and exercise via a
website.
__________________________________________
(260) AM 2017 91626 A
(800) 1337089
(891) 2016 11 18
(731) NEILOS S.R.L.
Via Bagnulo, 95, I-80063 PIANO DI
SORRENTO (NA), Italy
(540)

(591) Black, white, gray
(531) 03.09.18, 03.11.07, 27.05.10
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(511)
5 – Starch for dietetic or pharmaceutical purposes;
adhesive plasters; asthmatic tea; hemorrhoid preparations; anti-uric preparations; wart pencils; bath
preparations for medical purposes; balsamic preparations for medical purposes; bandages for dressings;
charcoal for pharmaceutical purposes; candy, medicated; preparations for the treatment of burns; syrups
for pharmaceutical purposes; capsules for medicines;
pharmaceutical preparations; chemico-pharmaceutical preparations; collyrium; compresses; vitamin
preparations; medicines for alleviating constipation;
solutions for contact lenses; headache pencils; caustic pencils; chilblain preparations; hemostatic pencils; detergents for medical purposes; dressings, medical; digestives for pharmaceutical purposes; analgesics; drugs for medical purposes; magnesia for
pharmaceutical purposes; melissa water for pharmaceutical purposes; barks for pharmaceutical purposes; vulnerary sponges; salts for medical purposes;
esters for pharmaceutical purposes; ethers for pharmaceutical purposes; eucalyptol for pharmaceutical
purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes;
purgatives; evacuants; flour for pharmaceutical purposes; lacteal flour for babies; febrifuges; fennel for
medical purposes; laxatives; gelatine for medical
purposes; gentian for pharmaceutical purposes; linseed for pharmaceutical purposes; greases for medical purposes; greases for veterinary purposes; medicinal herbs; liquorice for pharmaceutical purposes;
milk ferments for pharmaceutical purposes; lactose
for pharmaceutical purposes; milk sugar for pharmaceutical purposes; yeast for pharmaceutical purposes; mint for pharmaceutical purposes; pomades
for medical purposes; tinctures for medical purposes;
menthol; pastilles for pharmaceutical purposes; ointments for pharmaceutical purposes; pepsins for pharmaceutical purposes; cachets for pharmaceutical
purposes; phosphates for pharmaceutical purposes;
potassium salts for medical purposes; tonics [medicines]; sedatives; tranquillizers; soporifics; styptic
preparations; suppositories; veterinary preparations;
dietetic foods adapted for medical purposes; food for
babies; sunburn ointments; bath salts for medical
purposes; stick liquorice for pharmaceutical purposes; bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes; biological preparations for medical purposes;
dietetic beverages adapted for medical purposes;
camphor oil for medical purposes; camphor for medical purposes; lecithin for medical purposes; royal
jelly for medical purposes; medical preparations for
slimming purposes; cellulose esters for pharmaceutical purposes; cellulose ethers for pharmaceutical
purposes; glycerine for medical purposes; ferments
for pharmaceutical purposes; gallic acid for pharmaceutical purposes; extracts of hops for pharmaceutical purposes; castor oil for medical purposes; hydrogen peroxide for medical purposes; iodine for
pharmaceutical purposes; iodides for pharmaceutical
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purposes; dietetic substances adapted for medical
use; biological preparations for veterinary purposes;
chemical preparations for medical purposes; chemical preparations for veterinary purposes; contact lens
cleaning preparations; dietary fiber; dietary fibre;
enzyme preparations for medical purposes; enzyme
preparations for veterinary purposes; amino acids for
medical purposes; amino acids for veterinary purposes; mineral food supplements; mouthwashes for
medical purposes; nutritional supplements; medicinal hair growth preparations; cooling sprays for medical purposes; personal sexual lubricants; aloe vera
preparations for pharmaceutical purposes; eye-washes; appetite suppressant pills; slimming pills; tanning pills; antioxidant pills; dietary supplements for
animals; albumin dietary supplements; linseed dietary supplements; linseed oil dietary supplements;
wheat germ dietary supplements; yeast dietary supplements; royal jelly dietary supplements; propolis
for pharmaceutical purposes; propolis dietary supplements; pollen dietary supplements; enzyme dietary
supplements; glucose dietary supplements; lecithin
dietary supplements; alginate dietary supplements;
alginates for pharmaceutical purposes; casein dietary
supplements; protein dietary supplements; protein
supplements for animals; acne treatment preparations.
__________________________________________
(260) AM 2017 91671 A
(800) 1337617
(891) 2016 06 20
(731) ARLA FOODS AMBA
Sønderhøj 14 DK-8260 Viby J, Denmark
(540)

(591) Blue and silver
(531) 26.11.13, 29.01.12
(511)
29 – Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk
products; butter; concentrated butter; dairy and vegetable spreads consisting of a mixture of butter and
vegetable oil; flavoured butter; ghee; cheese; crème
fraiche; edible oils and fats; butter oil; rennet; cheese
powder, substitutes for milk and cream; milk and
cream in powder form; meat pâtés.
__________________________________________
(260) AM 2017 91672 A
(800) 1338143
(891) 2016 12 20
(731) SHANDONG TECHFLUID ENGINEERING
CO., LTD
(Room 1, Building 15, Yingli Village, Pinglidian), No.628 Pinglidian Road, Laizhou City,
Yantai Shandong Province, China

(540)

(591) Black, white
(531) 26.11.13, 27.05.11, 27.05.17
(511)
17 – Flexible tubes, not of metal; hoses of textile
material; canvas hose pipes.
__________________________________________
(260) AM 2017 91674 A
(800) 1338155
(891) 2016 12 22
(731) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart,
Belgium
(540)

INFANRIX HEXA
(511)
5 – Vaccines for human use.
__________________________________________
(260) AM 2017 91677 A
(800) 1338207
(891) 2016 07 28
(731) EURO GAMES TECHNOLOGY LTD.
"Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen-Triugulnika"
BG-1151 Sofia, Bulgaria
(540)

(591) Blue, yellow, black and white. Blue, yellow,
black, white for the word elements.
(531) 27.05.02, 27.05.03, 29.01.14
(511)
9 – Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; computer software
(recorded), monitors [computer hardware].
28 – Games that are not included in other classes;
amusement machines, automatic and coin-operated;
gaming machines [for gambling], adapted for use
with external screen or monitor.
__________________________________________
(260) AM 2017 91681 A
(800) 1338214
(891) 2016 07 28
(731) EURO GAMES TECHNOLOGY LTD.
"Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen-Triugulnika",
BG-1151 Sofia, Bulgaria
(540)
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(591) Yellow, light brownish-yellow and brown
Yellow, light brownish-yellow, brown for
the word elements
(531) 27.05.02, 29.01.14
(511)
9 – Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; computer software
(recorded), monitors [computer hardware].
28 – Games that are not included in other classes;
amusement machines, automatic and coin-operated;
gaming machines [for gambling], adapted for use
with external screen or monitor.
__________________________________________
(260) AM 2017 91682 A
(800) 1338215
(891) 2016 07 28
(731) Euro Games Technology Ltd.
"Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen-Triugulnika",
BG-1151 Sofia, Bulgaria
(540)

(591) Blue, yellow and brown. Blue and yellow for
the word elements; brown and yellow for the
figurative elements and background
(531) 27.05.02, 29.01.14
(511)
9 – Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; computer software
(recorded), monitors [computer hardware].
28 – Games that are not included in other classes;
amusement machines, automatic and coin-operated;
gaming machines [for gambling], adapted for use
with external screen or monitor.
__________________________________________
(260) AM 2017 91724 A
(800) 1337955
(891) 2016 07 14
(731) NV LEGIO INTERNATIONAL
Legeweg 157 D, B-8020 Oostkamp,
Belgium
(540)

(591) Orange and blue
(531) 27.05.10; 29.01.12
(511)
11 – Radiators; baths and bathroom fittings; bath
installations; bath tubs; bath tubs for sitz baths; bath
linings; bidets; whirlpool baths; shower stalls; showers; water taps; kitchen faucets; thermostatic valves; manual or automatic hot/cold water mixer taps;
spray nozzles and holders for spray nozzles for sanitary installations; lavatories; toilet seats; toilet
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bowls; bathroom fittings and accessories, including
for baths, showers, washbasins and toilets such as
exhaust kits for baths, showers, washbasins and toilets; dryers (electric) for towels; bathroom lighting;
bath screens.
20 – Bathroom furniture, in particular benches, chairs, tables, bathroom vanities [furniture]; bathroom
furniture accessories, not of metal; cabinet work;
mirrors; mirrored cabinets; picture frames; coat hooks, not of metal; coat stands (furniture); cabinets
(furniture); bins, not of metal; clothes hooks, not of
metal; coat hangers; small furniture elements for
bathrooms.
__________________________________________
(260) AM 2017 91725 A
(800) 1338015
(891) 2016 04 21
(731) VITRIFRIGO S.R.L.
Via della Produzione, 9, Frazione
Montecchio, I-61022 VALLEFOGLIA (PS),
Italy
(540)

(591) Dark grey (pantone 424C) and green
(pantone 3155C)
(531) 26.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(511)
7 – Refrigeration condensers; compressors; compressors for refrigerators; heat exchangers [parts of
machines]; aerocondensers; steam condensers [parts
of machines.
11 – Refrigerating apparatus and machines; refrigerating cabinets; refrigerator-freezers; refrigerators
for household use; portable refrigerators; refrigerating containers; refrigerated shipping containers;
beverage cooling apparatus for use in vehicles; refrigerating chambers; sales counters [refrigerated];
refrigerating display cabinets; refrigerated food display apparatus; refrigerated display cases; deep freezing apparatus; freezers; freezing machines and apparatus; freezer storage units; cooling appliances and
installations; refrigerated cabinets for the display of
food; air freezing installations; air conditioning panels for use in walk-in coolers.
35 – Business management; the bringing together,
for the benefit of others, of a variety of goods, excluding the transport thereof, namely refrigeration
condensers, compressors, compressors for refrigerators, heat exchangers in the nature of parts of machines, aerocondensers, steam condensers in the nature
of parts of machines, refrigerating apparatus and machines, refrigerating cabinets, refrigerator-freezers,
refrigerators for household use, portable refrigerators, refrigerating containers, refrigerated shipping
containers, beverage cooling apparatus for use in
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vehicles, refrigerating chambers, refrigerated sales
counters, refrigerating display cabinets, refrigerated
food display apparatus, refrigerated display cases,
deep freezing apparatus, freezers, freezing machines
and apparatus, freezer storage units, cooling appliances and installations, refrigerated cabinets for the
display of food, air freezing installations, air conditioning panels for use in walk-in coolers, enabling
customers to conveniently view and purchase those
goods; on-line retail and wholesale store services
featuring refrigeration condensers, compressors,
compressors for refrigerators, heat exchangers in the
nature of parts of machines, aerocondensers, steam
condensers in the nature of parts of machines, refrigerating apparatus and machines, refrigerating cabinets, refrigerator-freezers, refrigerators for household use, portable refrigerators, refrigerating containers, refrigerated shipping containers, beverage
cooling apparatus for use in vehicles, refrigerating
chambers, refrigerated sales counters, refrigerating
display cabinets, refrigerated food display apparatus,
refrigerated display cases, deep freezing apparatus,
freezers, freezing machines and apparatus, freezer
storage units, cooling appliances and installations,
refrigerated cabinets for the display of food, air freezing installations, air conditioning panels for use in
walk-in coolers; presentation of goods on communication media, for retail purposes; business merchandising display services; sales promotion for
others; organization of events, exhibitions, fairs and
shows for commercial, promotional and advertising
purposes; advertising, including on-line advertising
on a computer network; business administration;
office functions.
__________________________________________
(260) AM 2017 91774 A
(800) 1339038
(891) 2016 12 28
(731) Limited liability company "TOVARNOYE
HOZYAYSTVO"
prospekt Lenina, Marx, 100/2, RU-413092
Saratovskaya oblast', Russian Federation
(540)

(591) Red, dark red, yellow, beige, white
(531) 25.01.01, 26.01.02, 26.01.22, 28.05, 29.01.14
(526) The trademark is protected as a whole. "Без
холестерина" shall not be subject to independent legal protection.
(511)
29 – Sunflower oil for food.
__________________________________________

(260) AM 2017 91775 A
(800) 1339346
(891) 2016 05 26
(731) ODELYA ULUSLARARASI ÇELİK
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kozyatağı Mah. Değirmen, Sok. Nidakule
Kat:18 D:18, Kadıköy, İstanbul, Turkey
(540)

(591) white, blue, yellow
(531) 26.01.02, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.13
(511)
6 – Ores of non-precious metal; common metals and
their alloys and semi-finished products made of these materials; goods and materials of common metal
used for storage, wrapping, packaging and sheltering
purposes, containers of metal (storage, transport),
buildings of metal, frames of metal for building, poles of metal for building, metal boxes, packaging
containers of metal, aluminium foil, fences made of
metal, guard barriers of metal, metal tubes, storage
containers of metal, metal containers for the transportation of goods, ladders of metal; goods of common metal not included in other classes; doors, windows, shutters, jalousies and their cases and fittings
of metal; non-electric cables and wires of metal;
ironmongery, small hardware of metal; ventilation
ducts, vents, vent covers, pipes, chimney caps, manhole covers, grilles of metal for ventilation, heating,
sewage, telephone, underground electricity and air
conditioning installations; metal panels or boards
(non-luminous and non-mechanical) used for signalling, route showing, publicity purposes, signboards
of metal, advertisement columns of metal, signaling
panels of metal, non-luminous and non-mechanical
traffic signs of metal; pipes of metal for transportation of liquids and gas, drilling pipes of metal and
their metal fittings, valves of metal, couplings of
metal for pipes, elbows of metal for pipes, clips of
metal for pipes, connectors of metal for pipes; metal
railway materials, metal rails, metal railway ties,
railway switches; bollards of metal, floating docks of
metal, mooring buoys of metal, anchors; metal moulds for casting, other than machine parts; metal
pallets and metal ropes for lifting, loading and transportation purposes; metal hangers, ties, straps, tapes
and bands used for load-lifting and load-carrying.
35 – Advertising, marketing and public relations; organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; business management,
business administration and business consultancy;
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accounting; commercial consultancy services; personnel recruitment, personnel placement, employment
agencies, import-export agencies; temporary personnel placement services; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods, namely, ores
of non-precious metal, common metals and their
alloys and semi-finished products made of these materials, goods and materials of common metal used
for storage, wrapping, packaging and sheltering
purposes, containers of metal (storage, transport),
buildings of metal, frames of metal for building, poles of metal for building, metal boxes, packaging
containers of metal, aluminium foil, fences made of
metal, guard barriers of metal, metal tubes, storage
containers of metal, metal containers for the transportation of goods, ladders of metal, goods of common metal not included in other classes, doors,
windows, shutters, jalousies and their cases and fittings of metal, non-electric cables and wires of metal, ironmongery, small hardware of metal, ventilation ducts, vents, vent covers, pipes, chimney caps,
manhole covers, grilles of metal for ventilation, heating, sewage, telephone, underground electricity and
air conditioning installations, metal panels or boards
(non-luminous and non-mechanical) used for signalling, route showing, publicity purposes, signboards
of metal, advertisement columns of metal, signaling
panels of metal, non-luminous and non-mechanical
traffic signs of metal, pipes of metal for transportation of liquids and gas, drilling pipes of metal and
their metal fittings, valves of metal, couplings of
metal for pipes, elbows of metal for pipes, clips
of metal for pipes, connectors of metal for pipes,
metal railway materials, metal rails, metal railway
ties, railway switches, bollards of metal, floating
docks of metal, mooring buoys of metal, metal moulds for casting, other than machine parts, anchors,
metal pallets and metal ropes for lifting, loading and
transportation purposes, metal hangers, ties, straps,
tapes and bands used for load-lifting and loadcarrying, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods, such services may be
provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order
catalogues.
40 – Treatment of common metals; treatment of precious metals; treatment of liquids, chemicals, gas
and air for industrial use; custom assembling of materials for others; production of energy; rental of generators; treatment of plastics.
__________________________________________
(260) AM 2017 91776 A
(800) 1339352
(891) 2016 12 26
(731) Closed Joint Stock Company "KDV
PAVLOVSKIJ POSAD"
Mishutinskoje highway, 4B, Pavlovskij Posad,
RU-142505 Moskovskaja oblast, Russian
Federation
70

(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.17, 28.05
(511)
29 – Bouillon; fatty substances for the manufacture
of edible fats; game, not live; jellies for food; edible
fats; charcuterie; caviar; black pudding [blood sausage]; meat, tinned [canned (Am.)]; vegetables, tinned [canned (Am.)]; fish, tinned [canned (Am.)];
fruits, tinned [canned (Am.)]; bouillon concentrates;
buttercream; margarine; marmalade; vegetable oils
for food; butter; milk; fruit pulp; meat; meat, preserved; vegetables, preserved; vegetables, cooked;
nuts, prepared; tomato purée; liver pâté; liver; jams;
powdered eggs; milk products; fishbased foodstuffs;
cranberry sauce [compote]; apple purée; fish, not live; fish, preserved; vegetable salads; fruit salads;
bacon; whipped cream; fat-containing mixtures for
bread slices; vegetable juices for cooking; preparations for making bouillon; preparations for making
soup; tripe; soups; cheese; crystallized fruits; frozen
fruits; fruit, preserved; fruit, stewed; potato flakes;
fruit peel; potato chips; fruit chips; meat extracts;
eggs.
30 – Aromatic preparations for food; pancakes; waffles; natural sweeteners; sausage binding materials;
binding agents for ice cream [edible ices]; thickening agents for cooking foodstuffs; artificial coffee;
cakes; pastries; peanut confectionery; almond confectionery; pasta; frozen yogurt [confectionery ices];
cocoa; caramels [candy]; sweetmeats [candy]; coffee; groats for uman food; edible ices; marzipan;
custard; honey; ice cream; flour; muesli; cocoa beverages with milk; coffee beverages with milk; coffeebased beverages; tea-based beverages; chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages; cocoa-based beverages; nutmegs; cookies; pies; pizzas;
popcorn; powders for making ice cream; condiments; cereal preparations; gingerbread; spices; puddings; ravioli; sugar; cake dough; confectionery; salt
for preserving foodstuffs; cooking salt; seasonings;
halvah; chips [cereal products]; chicory [coffee
substitute]; tea; chocolate; essences for foodstuffs,
except etheric essences and essential oils.
__________________________________________
(260) AM 2017 91777 A
(800) 1339369
(891) 2016 12 14
(731) RUGGERI & C. S.P.A.
Via Pra' Fontana, 4, VALDOBBIADENE
(TREVISO) (Italy), Italy
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(540)

(511)
39 – Transport services, rental/hire of vehicles including campervans, transport reservation, campervan
hire/rental information and advisory services.
__________________________________________

(591) Black, white
(531) 02.09.01, 24.15.11, 26.03.22, 27.05.01
(511)
33 – Wines; sweet wines; sparkling wines; white wines; red wines; naturally sparkling wines; still wines.
__________________________________________
(260) AM 2017 91833 A
(800) 1339733
(891) 2017 01 25
(731) AMARA DEVELOPMENT S.A.
142/144, rue Albert Unden, L-2652
Luxembourg, Luxembourg
(540)

(591) Black, light beige and violet
(531) 01.01.10, 01.01.12, 19.03.24, 26.01.06,
26.01.19, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 28.05,
29.01.13
(511)
30 – Waffles; caramels [candy]; candies; liquorice
[confectionery]; peppermint sweets; cookies; chocolate.
__________________________________________
(260) AM 2017 91839 A
(800) 995946
(891) 2017 01 08
(731) WICKED CULT PTY LTD
79 McLachlan Street, Fortitude Valley
QLD 4006, Australia
(540)

(591) Black, white
(531) 27.05.01, 27.05.22
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saerTaSoriso sasaqonlo niSnebi,
romlebsac mieniWa dacva saqarTveloSi
(260) AM 2016 088850A
(800) 1311034
(151) 2016 05 26
(181) 2026 05 26
(891) 2016 05 26
(511) 03, 35
__________________________________________

(260) AM 2016 089000A
(800) 1312544
(151) 2016 06 03
(181) 2026 06 03
(891) 2016 06 03
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2016 088865A
(800) 1311200
(151) 2016 06 02
(181) 2026 06 02
(891) 2016 06 02
(511) 04
__________________________________________

(260) AM 2016 089001A
(800) 1312545
(151) 2016 06 03
(181) 2026 06 03
(891) 2016 06 03
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2016 088994A
(800) 1312490
(151) 2016 06 13
(181) 2026 06 13
(891) 2016 06 13
(511) 07, 09, 11
__________________________________________

(260) AM 2016 089002A
(800) 1312548
(151) 2016 06 03
(181) 2026 06 03
(891) 2016 06 03
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2016 088995A
(800) 1312491
(151) 2016 06 01
(181) 2026 06 01
(891) 2016 06 01
(511) 12
__________________________________________

(260) AM 2016 089003A
(800) 1312550
(151) 2016 07 08
(181) 2026 07 08
(891) 2016 07 08
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2016 088997A
(800) 1312537
(151) 2016 07 01
(181) 2026 07 01
(891) 2016 07 01
(511) 29
__________________________________________

(260) AM 2016 089004A
(800) 1312551
(151) 2016 07 08
(181) 2026 07 08
(891) 2016 07 08
(511) 05
__________________________________________

(260) AM 2016 088998A
(800) 1312539
(151) 2016 07 04
(181) 2026 07 04
(891) 2016 07 04
(511) 05
__________________________________________
(260) AM 2016 088999A
(800) 1312540
(151) 2016 06 22
(181) 2026 06 22
(891) 2016 06 22
(511) 05
__________________________________________
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(260) AM 2016 089006A
(800) 1312653
(151) 2016 04 12
(181) 2026 04 12
(891) 2016 04 12
(511) 09, 28
__________________________________________
(260) AM 2016 089007A
(800) 1312633
(151) 2016 03 18
(181) 2026 03 18
(891) 2016 03 18
(511) 32
__________________________________________
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(260) AM 2016 089008A
(800) 1312703
(151) 2016 05 26
(181) 2026 05 26
(891) 2016 05 26
(511) 36
__________________________________________

(181) 2026 05 12
(891) 2016 05 12
(511) 09, 38, 42
__________________________________________

(260) AM 2016 089010A
(800) 1312723
(151) 2016 04 26
(181) 2026 04 26
(891) 2016 04 26
(511) 03
__________________________________________
(260) AM 2016 089011A
(800) 1312727
(151) 2016 04 20
(181) 2026 04 20
(891) 2016 04 20
(511) 09, 10
__________________________________________
(260) AM 2016 089020A
(800) 1313963
(151) 2016 07 06
(181) 2026 07 06
(891) 2016 07 06
(511) 07
__________________________________________
(260) AM 2016 089021A
(800) 1313992
(151) 2016 07 01
(181) 2026 07 01
(891) 2016 07 01
(511) 01, 03, 04
__________________________________________
(260) AM 2016 089022A
(800) 1314017
(151) 2016 07 26
(181) 2026 07 26
(891) 2016 07 26
(511) 13, 18, 25
__________________________________________
(260) AM 2016 089247A
(800) 1316581
(151) 2016 08 01
(181) 2026 08 01
(891) 2016 08 01
(511) 30
__________________________________________
(260) AM 2016 089249A
(800) 1315255
(151) 2016 05 12
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sasaqonlo niSnebi
registraciis moqmedebis vadis gagrZeleba

(111) M 1998 10196 R2
(156) 2018 08 05
(186) 2028 08 05
(732) კასტროლ ლიმიტიდ
ტექნოლოჯი ცენტრი, ვაიტჩარჩ ჰილი,
პენგბურნი, რიდინგი, RG8 7QR,
გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
(111) M 2007 17825 R1
(156) 2017 11 13
(186) 2027 09 18
(732) ფკა უს ლლკ
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფობურნ-ჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
_________________________________________
(111) M 2007 17878 R1
(156) 2017 10 03
(186) 2027 10 03
(732) მოთიფ ქუიუმჯულუქ სანაიი ვე
თიჯარეთ ანონიმ შირქეთი
ვეზირხან ჯადესი, No:101, ჩემმბერლითაშ-ემინონიუ, სტამბოლი, თურქეთი
_________________________________________
(111) M 2008 18185 R1
(156) 2018 01 28
(186) 2028 01 28
(732) ლაბორატორიოს კასასკო ს.ა.ი.კ.
ლავალე 310, სიუდად აუტ. დე-ბუენოსაირესი, არგენტინა
_________________________________________
(111) M 2008 18313 R1
(156) 2018 03 17
(186) 2028 03 17
(732) ნოვარტის აგ
4002 ბაზელი, შვეიცარია
_________________________________________
(111) M 2008 18550 R1
(156) 2018 06 16
(186) 2028 06 16
(732) კასტროლ ლიმიტიდ
ტექნოლოჯი ცენტრი, ვაიტჩარჩ ჰილი,
პენგბურნი, რიდინგი, RG8 7QR,
გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
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(111) M 2008 18908 R1
(156) 2018 11 17
(186) 2028 11 17
(732) ლა სენზა კორპორეიშენ
1608 სტ.რეგის, დორვალი, H9P 1H6,
კვებეკი, კანადა
_________________________________________
(111) M 2008 18911 R1
(156) 2018 11 17
(186) 2028 11 17
(732) შპს „პსპ ფარმა“
იაკობ ცურტაველის ქ. 54, 1700, დმანისი,
საქართველო
_________________________________________
(111) M 1997 6324 R2
(156) 2017 08 11
(186) 2027 08 11
(732) ენ არ ჯი მენიუფექჩურინგ ლიმიტიდ
20 ტრიტონ სტრიტ ლონდონი, NW 1 BF,
გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
(111) M 1997 6325 R2
(156) 2017 08 11
(186) 2027 08 11
(732) ენ არ ჯი მენიუფექჩურინგ ლიმიტიდ
20 ტრიტონ სტრიტ ლონდონი, NW 1 BF,
გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
(111) M 1997 6326 R2
(156) 2017 08 11
(186) 2027 08 11
(732) ენ არ ჯი მენიუფექჩურინგ ლიმიტიდ
20 ტრიტონ სტრიტ ლონდონი, NW 1 BF,
გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
(111) M 1997 6410 R2
(156) 2017 08 15
(186) 2027 08 15
(732) მონტენეგრო ს.რ.ლ.
ვია ენრიკო ფერმი 4, 40069 ზოლაპრედოსა, ბოლონია, იტალია
_________________________________________
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(111) M 1997 6606 R2
(156) 2017 09 03
(186) 2027 09 03
(732) პეპე (უ.კ.) ლიმიტიდ
34 ბრიჯ როუდი, ლონდონი NV 10 9BX,
გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________

(111) M 1997 7706 R2
(156) 2017 11 24
(186) 2027 11 24
(732) რომ ენდ ჰაას კომპანი
ინდეპენდენს მოლ ვესტი, სიტი ოფ ფილადელფია, პენსილვანიის შტატი 19105, აშშ
_________________________________________

(111) M 1997 7018 R2
(156) 2017 10 01
(186) 2027 10 01
(732) ფკა უს ლლკ
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფობურნ-ჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
_________________________________________

(111) M 1997 7749 R2
(156) 2017 11 28
(186) 2027 11 28
(732) რომ ენდ ჰაას კომპანი
ინდეპენდენს მოლ ვესტი, სიტი ოფ ფილადელფია, პენსილვანიის შტატი 19105, აშშ
_________________________________________

(111) M 1997 7019 R2
(156) 2017 10 01
(186) 2027 10 01
(732) ფკა უს ლლკ
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფობურნ-ჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
_________________________________________

(111) M 1997 7750 R2
(156) 2017 11 28
(186) 2027 11 28
(732) რომ ენდ ჰაას კომპანი
ინდეპენდენს მოლ ვესტი, სიტი ოფ ფილადელფია, პენსილვანიის შტატი 19105, აშშ
_________________________________________

(111) M 1997 7020 R2
(156) 2017 10 01
(186) 2027 10 01
(732) ფკა უს ლლკ
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფობურნ-ჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
_________________________________________

(111) M 1997 7751 R2
(156) 2017 11 28
(186) 2027 11 28
(732) რომ ენდ ჰაას კომპანი
ინდეპენდენს მოლ ვესტი, სიტი ოფ
ფილადელფია, პენსილვანიის შტატი
19105, აშშ
_________________________________________

(111) M 1997 7021 R2
(156) 2017 10 01
(186) 2027 10 01
(732) ფკა უს ლლკ
1000 კრაისლერ დრაივი, სიტი-ოფობურნ-ჰილზი, მიჩიგანი 48326, აშშ
_________________________________________
(111) M 1997 7703 R2
(156) 2017 11 24
(186) 2027 11 24
(732) რომ ენდ ჰაას კომპანი
ინდეპენდენს მოლ ვესტი, სიტი ოფ
ფილადელფია, პენსილვანიის შტატი
19105, აშშ
_________________________________________
(111) M 1997 7705 R2
(156) 2017 11 24
(186) 2027 11 24
(732) რომ ენდ ჰაას კომპანი
ინდეპენდენს მოლ ვესტი, სიტი ოფ
ფილადელფია, პენსილვანიის შტატი
19105, აშშ
_________________________________________

(111) M 1997 7766 R2
(156) 2017 12 05
(186) 2027 12 05
(732) რომ ენდ ჰაას კომპანი
ინდეპენდენს მოლ ვესტი, სიტი ოფ
ფილადელფია, პენსილვანიის შტატი
19105, აშშ
_________________________________________
(111) M 1997 7881 R2
(156) 2017 12 16
(186) 2027 12 16
(732) ჰელა კგაა ჰუეკ & კო
რიქსბეკერ შტრასე 75, 59552
ლიპშტადტი, გერმანია
_________________________________________
(111) M 1997 7937 R2
(156) 2017 12 23
(186) 2027 12 23
(732) მესეი ფერგიუსონ კორპ.
4205 რივერ გრინ პარკვეი, დალუთი,
ჯორჯია 30096-2584, აშშ
_________________________________________
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(111) M 1997 7947 R2
(156) 2017 12 24
(186) 2027 12 24
(732) რიობი ლტდ.
762, მესაკი-ჩო, ფიუჩუ-ში, ჰიროშიმა-კენ,
იაპონია
_________________________________________

(111) M 1998 8157 R2
(156) 2018 01 27
(186) 2028 01 27
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი,
NY 10022, აშშ
_________________________________________

(111) M 1997 7974 R2
(156) 2017 12 26
(186) 2027 12 26
(732) ივეკო ს.პ.ა.
ვია პუგლია 35, ტურინი, ს/კ 10156,
იტალია
_________________________________________

(111) M 1998 8158 R2
(156) 2018 01 28
(186) 2028 01 28
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი,
NY 10022, აშშ
_________________________________________

(111) M 1997 7975 R2
(156) 2017 12 26
(186) 2027 12 26
(732) ივეკო ს.პ.ა.
ვია პუგლია 35, ტურინი, ს/კ 10156,
იტალია
_________________________________________

(111) M 1998 8200 R2
(156) 2018 01 30
(186) 2028 01 30
(732) ბრიჯსტოუნ კორპორეიშენ
1-1, კიობაში 3-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
_________________________________________

(111) M 1997 7977 R2
(156) 2017 12 26
(186) 2027 12 26
(732) სეიკო ჰოლდინგს კაბუშიკი კაიშა
(მოვაჭრე, როგორც სეიკო ჰოლდინგს
კორპორეიშენ)
5-11, გინზა, 4-ჩომე, ჩუო-კუ, ტოკიო,
იაპონია
_________________________________________

(111) M 1998 8225 R2
(156) 2018 02 03
(186) 2028 02 03
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი,
NY 10022, აშშ
_________________________________________

(111) M 1997 7999 R2
(156) 2017 12 26
(186) 2027 12 26
(732) იპსენ ფარმა ს.ა.ს.
65 კე ჟორზე ჟორსი, ბულონ-ბიიანქური
92100, საფრანგეთი
_________________________________________
(111) M 1997 8000 R2
(156) 2017 12 26
(186) 2027 12 26
(732) იპსენ ფარმა ს.ა.ს.
65 კე ჟორზე ჟორსი, ბულონ-ბიიანქური
92100, საფრანგეთი
_________________________________________
(111) M 1998 8081 R2
(156) 2018 01 16
(186) 2028 01 16
(732) კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანი
300 პარკ ავენიუ, ნიუ-იორკი,
NY 10022, აშშ
_________________________________________
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(111) M 1998 8289 R2
(156) 2018 02 09
(186) 2028 02 09
(732) ბაიერსდორფ აგ
უნაშტრასე 48, D-20253 ჰამბურგი,
გერმანია
_________________________________________
(111) M 1998 8292 R2
(156) 2018 02 09
(186) 2028 02 09
(732) ბაიერსდორფ აგ
უნაშტრასე 48, D-20253 ჰამბურგი,
გერმანია
_________________________________________
(111) M 1998 8300 R2
(156) 2018 02 10
(186) 2028 02 10
(732) თი ჯეი სმიტ & ნეფიუ ლიმიტიდ
ს.ყ. 81, 101 ჰელს როუდი, ჰალი HU3 2BN,
გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
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(111) M 1998 8391 R2
(156) 2018 02 20
(186) 2028 02 20
(732) შანელ სარლ
ბურგსტრასე 26, CH-8750 გლარუსი,
შვეიცარია
_________________________________________

(111) M 1998 8570 R2
(156) 2018 03 06
(186) 2028 03 06
(732) ატ & ტ ინტელექტუალ პროპერტი II, ლ.პ.
645 ისტ პლამბ ლეინი, რენო, ნევადა
89502, აშშ
_________________________________________

(111) M 1998 8392 R2
(156) 2018 02 20
(186) 2028 02 20
(732) შანელ სარლ
ბურგსტრასე 26, CH-8750 გლარუსი,
შვეიცარია
_________________________________________

(111) M 1998 9282 R2
(156) 2018 05 11
(186) 2028 05 11
(732) შნაიდერ ელექტრიკ ინდუსტრი სას
35 რიუ ჟოზეფ მონიერი, 92500 რუეილმალმეზონი, საფრანგეთი
_________________________________________

(111) M 1998 8393 R2
(156) 2018 02 20
(186) 2028 02 20
(732) შანელ სარლ
ბურგსტრასე 26, CH-8750 გლარუსი,
შვეიცარია
_________________________________________

(111) M 1998 9371 R2
(156) 2018 05 20
(186) 2028 05 20
(732) კასტროლ ლიმიტიდ
ტექნოლოჯი ცენტრი, ვაიტჩარჩ ჰილი,
პენგბურნი, რიდინგი, RG8 7QR,
გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________

(111) M 1998 8429 R2
(156) 2018 02 25
(186) 2028 02 25
(732) ზიპო მანუფექჩერინგ კომპანი
33 ბარბორ სტრიტი, ბრედფორდი,
პენსილვანია 16701, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 8438 R2
(156) 2018 02 25
(186) 2028 02 25
(732) კონვატექ ინკ.
200 ჰედქუორტერზ პარკ დრაივი,
სკილმენი, ნიუ-ჯერზი 08558, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 8440 R2
(156) 2018 02 26
(186) 2028 02 26
(732) კონვატექ ინკ.
200 ჰედქუორტერზ პარკ დრაივი,
სკილმენი, ნიუ-ჯერზი 08558, აშშ
_________________________________________
(111) M 1998 8568 R2
(156) 2018 03 06
(186) 2028 03 06
(732) ატ & ტ ინტელექტუალ პროპერტი II, ლ.პ.
645 ისტ პლამბ ლეინი, რენო, ნევადა
89502, აშშ
_________________________________________

(111) M 1998 9372 R2
(156) 2018 05 20
(186) 2028 05 20
(732) კასტროლ ლიმიტიდ
ტექნოლოჯი ცენტრი, ვაიტჩარჩ ჰილი,
პენგბურნი, რიდინგი, RG8 7QR,
გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
(111) M 1998 9395 R2
(156) 2018 05 22
(186) 2028 05 22
(732) ბპ პ.ლ.კ.
1 სენტ ჯეიმზ სკვერი, ლონდონი SW1Y
4PD, გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
(111) M 1998 9397 R2
(156) 2018 05 22
(186) 2028 05 22
(732) ბპ პ.ლ.კ.
1 სენტ ჯეიმზ სკვერი, ლონდონი SW1Y
4PD, გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
(111) M 1998 9762 R2
(156) 2018 06 15
(186) 2028 06 15
(732) კასტროლ ლიმიტიდ
ტექნოლოჯი ცენტრი, ვაიტჩარჩ ჰილი,
პენგბურნი, რიდინგი, RG8 7QR,
გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

uflebebis sruli gadacema

(111) M 1998 011292 R1
(732) ეუროპიენ რეფრეშმენტს
საუტგეიტი, დაბლინ როუდი, დროგედა,
A92 YK7W, ირლანდია
(770) ატლანტიკ ინდასტრიზ
კ/ო მს კორპორეიტ სერვისიზ, პ.ო. ბოქს
309 GT, აგლანდ ჰაუზი, საუთ ჩერჩ
სტრიტი, ჯორჯ-ტაუნი, გრანდ-კაიმანი,
კაიმანის კუნძულები
(580) 2017 12 25
_________________________________________
(111) M 2004 015561 R1
(732) ეფეს ჰოლანდ ტექნიკალ მენეჯმენტ
კონსულტანსი ბ.ვ.
სტრავინსკილაანი 1229, 1077XX
ამსტერდამი, ნიდერლანდი
(770) აკციონერნოე ობშჩესტვო `პივოვარნია
მოსკვა-ეფეს~
ულ. პოდოლსკიხ კურსანტოვ, დ 15ბ,
RU-117546, მოსკოვი, რუსეთის
ფედერაცია
(580) 2017 12 15
_________________________________________
(111) M 2009 020000 R
(732) ეუროპიენ რეფრეშმენტს
საუტგეიტი, დაბლინ როუდი, დროგედა
A92 YK7W, ირლანდია
(770) ატლანტიკ ინდასტრიზ
ს/ყ 309, უგლანდ ჰაუზი, საუთ ჩერჩ
სტრიტი, ჯორჯ-ტაუნი, გრანდ-კაიმანი
KY1-1104, კაიმანის კუნძულები
(580) 2017 12 25
_________________________________________
(111) M 2009 020001 R
(732) ეუროპიენ რეფრეშმენტს
საუტგეიტი, დაბლინ როუდი, დროგედა,
A92 YK7W, ირლანდია
(770) ატლანტიკ ინდასტრიზ
ს/ყ 309 გტ, უგლანდ ჰაუზი, საუთ ჩერჩ
სტრიტი, ჯორჯ-ტაუნი, გრანდ-კაიმანი,
კაიმანის კუნძულები
(580) 2017 12 25
_________________________________________
(111) M 2010 020866 R
(732) ატლანტიკ ინდასტრიზ
ს/ყ 309, უგლანდ ჰაუზი, საუთ ჩერჩ
სტრიტი, ჯორჯ-ტაუნი, გრანდ-კაიმანი
KY1-1104, კაიმანის კუნძულები
(770) ატლანტიკ ინდასტრიზ
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კ/ო მს კორპორეიტ სერვისიზ, პ.ო. ბოქს
309 GT, აგლანდ ჰაუზი, საუთ ჩერჩ
სტრიტი, ჯორჯ-ტაუნი, გრანდ-კაიმანი,
კაიმანის კუნძულები
(580) 2017 12 25
_________________________________________
(111) M 2010 020867 R
(732) ეუროპიენ რეფრეშმენტს
საუტგეიტი, დაბლინ როუდი, დროგედა,
A92 YK7W, ირლანდია
(770) ატლანტიკ ინდასტრიზ
კ/ო მს კორპორეიტ სერვისიზ, პ.ო. ბოქს
309 GT, აგლანდ ჰაუზი, საუთ ჩერჩ
სტრიტი, ჯორჯ-ტაუნი, გრანდ-კაიმანი,
კაიმანის კუნძულები
(580) 2017 12 25
_________________________________________
(111) M 2012 022397 R
(732) შპს `ტოპივერთა~
სანაპიროს ქ. 10, 0105, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს `ეი-ბი-სი ფარმაცია~
სანაპიროს ქ. 10ა, 0108, თბილისი,
საქართველო
(580) 2017 12 15
_________________________________________
(111) M 2012 022426 R
(732) შპს `ტოპივერთა~
სანაპიროს ქ. 10, 0105, თბილისი,
საქართველო
(770) შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“
სანაპიროს ქ.10ა, 0108, თბილისი,
საქართველო
(580) 2017 12 15
_________________________________________
(111) M 2013 024290 R
(732) მერკ კგაა
ფრანკფურტერ შტრასე 250, 64293
დარმშტადტი, გერმანია
(770) არეს ტრეიდინგ ს.ა.
ზონ ინდუსტრიელ დე ლ'ოურიეტაზი,
CH-1170 ობონი, შვეიცარია
(580) 2017 12 15
_________________________________________
(111) M 2014 024667 R
(732) სს `გეფა~
სანაპიროს ქ. 6, 0108, თბილისი,
საქართველო
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oficialuri Setyobinebebi
(770) შპს „ივერთა“
სანაპიროს 10, 0108, თბილისი,
საქართველო
(580) 2017 12 15
_________________________________________
(111) M 2014 024912 R
(732) ელჯი კემ, ლტდ.
128, იეოუი-დაერო, იეონგდეუნგპო-გუ,
სეული, კორეის რესპუბლიკა
(770) ლგ ლაიფ საიენსიზ, ლტდ.
58, საემუნან-რო, იონგნო-გუ, სეული,
კორეა, კორეის რესპუბლიკა
(580) 2018 01 04
_________________________________________
(111) M 1996 003948 R2
(732) ეუროპიენ რეფრეშმენტს
საუტგეიტი, დაბლინ როუდი, დროგედა,
A92 YK7W, ირლანდია
(770) ატლანტიკ ინდასტრიზ
ს/ყ 309 გტ, უგლანდ ჰაუზი, საუთ ჩერჩ
სტრიტი, ჯორჯ-ტაუნი, გრანდ-კაიმანი
BWI, კაიმანის კუნძულები
(580) 2017 12 25
_________________________________________
(111) M 1997 007974 R1
(732) ნუოვე ინიციატივე ფინანციარი 5 ს.პ.ა.
ვია პუგლია 35, ტურინი, ს/კ 10156,
იტალია
(770) ივეკო ს.პ.ა.
ვია პუგლია 35, ტურინი, იტალია
(580) 2017 12 22
_________________________________________
(111) M 1997 007975 R2
(732) ნუოვე ინიციატივე ფინანციარი 5 ს.პ.ა.
ვია პუგლია 35, ტურინი, ს/კ 10156,
იტალია
(770) ივეკო ს.პ.ა.
ვია პუგლია 35, ტურინი, იტალია
(580) 2017 12 22
_________________________________________
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oficialuri Setyobinebebi

mflobelis saxelis da/an misamarTis cvlileba

(111) M 2008 018519 R
(732) კენზო ს.ა.
18, რიუ ვივიენი, 75002 პარიზი,
საფრანგეთი
(770) კენზო ს.ა.
1, რიუ დიუ პონ-ნეფი 75001 პარიზი,
საფრანგეთი
(580) 2017 12 22
_________________________________________
(111) M 1997 005413 R2
(732) ბენქარდ ალერჯი გმბჰ
ლეოპოლდშტრასე 175, 80804, მიუნხენი,
გერმანია
(770) ბენქარდ ალერჯი გმბჰ
მესერშმიტშტრასე 4, 80992 მიუნხენი,
გერმანია
(580) 2017 12 22
_________________________________________
(111) M 1997 006324 R2
(732) ენ არ ჯი მენიუფექჩურინგ ლიმიტიდ
20 ტრიტონ სტრიტ ლონდონი, NW 1 BF,
გაერთიანებული სამეფო
(770) ენ არ ჯი მენიუფექჩურინგ ლიმიტიდ
66 ჩილტერნ სტრიტი, ლონდონი W1M
2 AP, გაერთიანებული სამეფო
(580) 2017 12 22
_________________________________________

(770) ნუოვე ინიციატივე ფინანციარი 5 ს.პ.ა.
ვია პუგლია 35, ტურინი, ს/კ 10156,
იტალია
(580) 2017 12 22
_________________________________________
(111) M 1997 007975 R2
(732) ივეკო ს.პ.ა.
ვია პუგლია 35, ტურინი, ს/კ 10156,
იტალია
(770) ნუოვე ინიციატივე ფინანციარი 5 ს.პ.ა.
ვია პუგლია 35, ტურინი, ს/კ 10156,
იტალია
(580) 2017 12 22
_________________________________________
(111) M 1998 009282 R2
(732) შნაიდერ ელექტრიკ ინდუსტრი სას
35 რიუ ჟოზეფ მონიერი, 92500 რუეილმალმეზონი, საფრანგეთი
(770) შნაიდერ ელექტრიკ ინდუსტრი სას.
89,ბულვარ ფრანკლინ რუზველტ, 92500
რუეილ-მალმეზონი, საფრანგეთი
(580) 2017 12 22
_________________________________________

(111) M 1997 006325 R2
(732) ენ არ ჯი მენიუფექჩურინგ ლიმიტიდ
20 ტრიტონ სტრიტ ლონდონი, NW 1 BF,
გაერთიანებული სამეფო
(770) ენ არ ჯი მენიუფექჩურინგ ლიმიტიდ
66 ჩილტერნ სტრიტი, ლონდონი W1M
2 AP, გაერთიანებული სამეფო
(580) 2017 12 22
_________________________________________
(111) M 1997 006326 R2
(732) ენ არ ჯი მენიუფექჩურინგ ლიმიტიდ
20 ტრიტონ სტრიტ ლონდონი, NW 1 BF,
გაერთიანებული სამეფო
(770) ენ არ ჯი მენიუფექჩურინგ ლიმიტიდ
66 ჩილტერნ სტრიტი, ლონდონი W1M
2 AP, გაერთიანებული სამეფო
(580) 2017 12 22
_________________________________________
(111) M 1997 007974 R1
(732) ივეკო ს.პ.ა.
ვია პუგლია 35, ტურინი, ს/კ 10156,
იტალია
80
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oficialuri Setyobinebebi

sasaqonlo niSnis registraciis baTilad cnoba
(111) M 2006 17216 R
(141) 2017 03 27, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ვლაკტორ ტრეიდინგ ლიმიტიდ
არქ. მაკარიოს III, 134, იოტა-კორტი,
ფლეტ/ოფისი 102, P.C. 3021, ლიმასოლი,
კვიპროსი
_________________________________________

(111) M 1998 8049 R1
(141) 2017 11 14, მფლობელის მოთხოვნა
(732) მეჯერიფორენინგენ დენიშ დეერი ბორდ
სენდერჰოი 1, DK-8260 ვიბი ჯ, დანია
_________________________________________

(111) M 1997 4453 R1
(141) 2007 04 30, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) გლაქსო გრუპ ლიმიტიდ
გლაქსო უელქამ ჰაუზი, ბერკლი ავენიუ,
გრინფორდი, მიდლსექსი UB6 0NN,
გაერთიანებული სამეფო
_________________________________________
(111) M 1997 4456 R1
(141) 2007 05 03, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) სანოფი
54 რიუ ლა ბოეტი, 75008 პარიზი,
საფრანგეთი
_________________________________________
(111) M 1997 4460 R1
(141) 2007 05 03, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) დაიჯეო აირლენდ
სტ. ჯეიმზ'ს გეიტი, დუბლინი 8,
ირლანდია
_________________________________________
(111) M 1997 5138 R1
(141) 2007 07 17, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) იანსენ ფარმაცევტიკა ნ. ვ.
ტურნუტსევეგი 30, B-2340 ბერსი, ბელგია
_________________________________________
(111) M 1997 5187 R1
(141) 2007 07 24, არ არის გადახდილი
რეგისტრაციის შემდგომი 10 წლით
გაგრძელების საფასური
(732) ფელიქს გმბჰ & კო. კგ
ბინერჰაიდე 28, D-58239 შვერტე,
გერმანია
_________________________________________

#1 2018 01 10
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oficialuri Setyobinebebi

sasaqonlo niSnis registraciis baTilad cnoba
(111) M 2013 23866 R
(151) 2013 07 29
(732) შორენა რაზმაძე
წერონისის ქ. 6, 0104, თბილისი, საქართველო
(540)

Kenwood

(141) 2018 09 01
საფუძველი: საქპატენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 18 დეკემბრის ბრძანება #91 თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 18 თებერვლის
კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების (საქმე #2/1960-14 წ.) აღსასრულებლად.
_______________________________________________________
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#1 2018 01 10

sistemuri saZieblebi
gamogonebebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
C 07 D 213/26; C 07 D 213/390; C 07 D 213/40;
C 07 D 213/61; C 07 D 213/64; C 07 D 2132/71;
C 07 D 213/74; C 07 D 213/78; C 07 D 405/12;
C 07 D 491/04; A 61 K 31/44; A 61 K 31/4355;
A 61 K 31/436; A 61 K 31/505; A 61 P 25/00
C 07 D 235/02; C 07 D 403/06; C 07 D 407/06;
C 07 C 498/323; A 61 K 31/4184; A 61 P 25/28
C 07 D 307/01; A 61 K 31/343; A 61 P 3/00
C 07 D 471/04; C 07 D 487/04; C 07 D 519/00;
A 61 K 31/4709; A 61 K 31/4985; A 61 P 35/00;
A 61 P 37/00
C 07 H 19/10; C 07 H 19/20
C 07 K 16/28; A 61 K 47/48; C 07 K 16/30;
A 61 K 39/00
C 22 C 5/04; B 01 J 23/40
E 02 B 8/06
E 02 B 8/06
H 01 Q 15/16

patentis nomeri
(11)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)

P 2018 6802 B

AP 2017 13999 A

P 2018 6799 B

AP 2017 13587 A

P 2018 6808 B

AP 2017 14261 A

P 2018 6804 B

AP 2017 14062 A

P 2018 6800 B

AP 2017 13665 A

P 2018 6805 B

AP 2017 14118 A

P 2018 6803 B
P 2018 6806 B
P 2018 6807 B
P 2018 6801 B

AP 2017 14052 A
AP 2017 14157 A
AP 2017 14158 A
AP 2017 13758 A

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)

P 2018 6799 B

AP 2017 13587 A

P 2018 6800 B
P 2018 6801 B

AP 2017 13665 A
AP 2017 13758 A

P 2018 6802 B

AP 2017 13999 A

P 2018 6803 B

AP 2017 14052 A

P 2018 6804 B

AP 2017 14062 A

P 2018 6805 B

AP 2017 14118 A

P 2018 6806 B
P 2018 6807 B
P 2018 6808 B

AP 2017 14157 A
AP 2017 14158 A
AP 2017 14261 A

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
C 07 D 235/02; C 07 D 403/06; C 07 D 407/06;
C 07 C 498/323; A 61 K 31/4184; A 61 P 25/28
C 07 H 19/10; C 07 H 19/20
H 01 Q 15/16
C 07 D 213/26; C 07 D 213/390; C 07 D 213/40;
C 07 D 213/61; C 07 D 213/64; C 07 D 2132/71;
C 07 D 213/74; C 07 D 213/78; C 07 D 405/12;
C 07 D 491/04; A 61 K 31/44; A 61 K 31/4355;
A 61 K 31/436; A 61 K 31/505; A 61 P 25/00
C 22 C 5/04; B 01 J 23/40
C 07 D 471/04; C 07 D 487/04; C 07 D 519/00;
A 61 K 31/4709; A 61 K 31/4985; A 61 P 35/00;
A 61 P 37/00
C 07 K 16/28; A 61 K 47/48; C 07 K 16/30;
A 61 K 39/00
E 02 B 8/06
E 02 B 8/06
C 07 D 307/01; A 61 K 31/343; A 61 P 3/00

#1 2018 01 10
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sistemuri saZieblebi

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AP 2013 013587
AP 2013 013665
AP 2015 013758
AP 2012 013999
AP 2014 014052
AP 2014 014062
AP 2014 014118
AP 2016 014157
AP 2016 014158
AP 2015 014261

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AP 2017 13587 A
AP 2017 13665 A
AP 2017 13758 A
AP 2017 13999 A
AP 2017 14052 A
AP 2017 14062 A
AP 2017 14118 A
AP 2017 14157 A
AP 2017 14158 A
AP 2017 14261 A

patentis nomeri
(11)
P 2018 6799 B
P 2018 6800 B
P 2018 6801 B
P 2018 6802 B
P 2018 6803 B
P 2018 6804 B
P 2018 6805 B
P 2018 6806 B
P 2018 6807 B
P 2018 6808 B

dizainebi
saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis da ganacxadis
gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili
saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
09-01

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2018 971 S

ganacxadis gamoqveynebis nomris da saerTaSoriso
klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2018 971 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
09-01

saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis, patentis nomrisa
da gamoqveynebis nomris Sesabamisobis cxrili

84

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)

patentis nomeri
(11)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(10)

32-00
32-00

D 2018 740 S
D 2018 741 S

AD 2017 953 S
AD 2017 954 S

#1 2018 01 10

sistemuri saZieblebi

patentis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da saerTaSoriso klasifikaciis indeqsis Sesabamisobis cxrili
patentis nomeri
(11)
D 2018 740 S
D 2018 741 S

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2017 953 S
AD 2017 954 S

saerTaSoriso klasifikaciis
indeqsi
(51)
32-00
32-00

ganacxadis nomris, ganacxadis gamoqveynebis nomrisa
da patentis nomris Sesabamisobis cxrili
ganacxadis nomeri
(21)
AD 2017 953
AD 2017 954

ganacxadis
gamoqveynebis nomeri
(10)
AD 2017 953 S
AD 2017 954 S

#1 2018 01 10

patentis nomeri
(11)
D 2018 740 S
D 2018 741 S

85

sistemuri saZieblebi

sasaqonlo niSnebi
registraciis nomris, ganacxadis nomris,
ganacxadis gamoqveynebis nomrisa da biuletenis nomris
Sesabamisobis cxrili

86

registraciis
nomeri
(111)

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
M 2018 29206 R
M 2018 29207 R
M 2018 29208 R
M 2018 29209 R
M 2018 29210 R
M 2018 29211 R
M 2018 29212 R
M 2018 29213 R
M 2018 29214 R
M 2018 29215 R
M 2018 29216 R
M 2018 29217 R
M 2018 29218 R
M 2018 29219 R
M 2018 29220 R
M 2018 29221 R
M 2018 29222 R
M 2018 29223 R
M 2018 29224 R
M 2018 29225 R
M 2018 29226 R
M 2018 29227 R
M 2018 29228 R
M 2018 29229 R
M 2018 29230 R
M 2018 29231 R
M 2018 29232 R
M 2018 29233 R
M 2018 29234 R
M 2018 29235 R
M 2018 29236 R
M 2018 29237 R
M 2018 29238 R
M 2018 29239 R
M 2018 29240 R
M 2018 29241 R
M 2018 29242 R
M 2018 29243 R
M 2018 29244 R
M 2018 29245 R
M 2018 29246 R
M 2018 29247 R
M 2018 29248 R
M 2018 29249 R
M 2018 29250 R
M 2018 29251 R

2
AM 95357
AM 95134
AM 95529
AM 95525
AM 81341
AM 85814
AM 87378
AM 87631
AM 87633
AM 88145
AM 88652
AM 88694
AM 88699
AM 88700
AM 88701
AM 88703
AM 89059
AM 89060
AM 89062
AM 89210
AM 89217
AM 89224
AM 89393
AM 89405
AM 89532
AM 89969
AM 89981
AM 89982
AM 89983
AM 89994
AM 90050
AM 90123
AM 90125
AM 90126
AM 90127
AM 90128
AM 90129
AM 90130
AM 90131
AM 90132
AM 90133
AM 90134
AM 90135
AM 90136
AM 90137
AM 90155

ganacxadis
gamoqveynebis
Nnomeri
(260)
3
AM 2015 81341 A
AM 2016 85814 A
AM 2016 87378 A
AM 2016 87631 A
AM 2016 87633 A
AM 2016 88145 A
AM 2016 88652 A
AM 2016 88694 A
AM 2016 88699 A
AM 2016 88700 A
AM 2016 88701 A
AM 2016 88703 A
AM 2016 89059 A
AM 2016 89060 A
AM 2016 89062 A
AM 2016 89210 A
AM 2016 89217 A
AM 2016 89224 A
AM 2016 89393 A
AM 2016 89405 A
AM 2016 89532 A
AM 2016 89969 A
AM 2016 89981 A
AM 2016 89982 A
AM 2016 89983 A
AM 2016 89994 A
AM 2016 90050 A
AM 2016 90123 A
AM 2016 90125 A
AM 2016 90126 A
AM 2016 90127 A
AM 2016 90128 A
AM 2016 90129 A
AM 2016 90130 A
AM 2016 90131 A
AM 2016 90132 A
AM 2016 90133 A
AM 2016 90134 A
AM 2016 90135 A
AM 2016 90136 A
AM 2016 90137 A
AM 2016 90155 A

#1 2018 01 10

biuletenis
Nnomeri
4
1(485)2018
1(485)2018
1(485)2018
1(485)2018
13(473)2017
12 472)2017
16(476)2017
17(477)2017
17(477)2017
13(473)2017
14(474)2017
11(471)2017
11(471)2017
11(471)2017
11(471)2017
14(474)2017
10(470)2017
10(470)2017
10(470)2017
10(470)2017
12(472)2017
12(472)2017
12(472)2017
13(473)2017
13(473)2017
16(476)2017
15(475)2017
15(475)2017
15(475)2017
15(475)2017
14(474)2017
15(475)2017
15(475)2017
15(475)2017
15(475)2017
15(475)2017
15(475)2017
15(475)2017
15(475)2017
15(475)2017
15(475)2017
15(475)2017
15(475)2017
15(475)2017
15(475)2017
15(475)2017

sistemuri saZieblebi

1
M 2018 29252 R
M 2018 29253 R
M 2018 29254 R
M 2018 29255 R
M 2018 29256 R
M 2018 29257 R
M 2018 29258 R
M 2018 29259 R
M 2018 29260 R
M 2018 29261 R
M 2018 29262 R
M 2018 29263 R
M 2018 29264 R
M 2018 29265 R
M 2018 29266 R
M 2018 29267 R
M 2018 29268 R
M 2018 29269 R
M 2018 29270 R
M 2018 29271 R
M 2018 29272 R

2
AM 90359
AM 90360
AM 90362
AM 90363
AM 90364
AM 90365
AM 90373
AM 90488
AM 90493
AM 90496
AM 90498
AM 90554
AM 90556
AM 90590
AM 90592
AM 90609
AM 90615
AM 90618
AM 90781
AM 90782
AM 95555

3
AM 2017 90359 A
AM 2017 90360 A
AM 2017 90362 A
AM 2017 90363 A
AM 2017 90364 A
AM 2017 90365 A
AM 2017 90373 A
AM 2017 90488 A
AM 2017 90493 A
AM 2017 90496 A
AM 2017 90498 A
AM 2017 90554 A
AM 2017 90556 A
AM 2017 90590 A
AM 2017 90592 A
AM 2017 90609 A
AM 2017 90615 A
AM 2017 90618 A
AM 2017 90781 A
AM 2017 90782 A
-

4
15(475)2017
15(475)2017
15(475)2017
15(475)2017
15(475)2017
15(475)2017
15(475)2017
17(477)2017
16(476)2017
16(476)2017
16(476)2017
16(476)2017
16(476)2017
16(476)2017
16(476)2017
16(476)2017
16(476)2017
16(476)2017
16(476)2017
16(476)2017
1(485)2018

ganacxadis gamoqveynebis nomris da ganacxadis nomris
Sesabamisobis cxrili
ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

ganacxadis
Nnomeri
(210)

1
AM 2018 90419 A
AM 2018 90932 A
AM 2018 90933 A
AM 2018 91036 A
AM 2018 91535 A
AM 2018 91628 A
AM 2018 91637 A
AM 2018 91667 A
AM 2018 91754 A
AM 2018 91757 A
AM 2018 91759 A
AM 2018 91803 A
AM 2018 91811 A
AM 2018 91815 A
AM 2018 91845 A
AM 2018 91850 A
AM 2018 91852 A
AM 2018 91856 A
AM 2018 91878 A
AM 2018 91921 A
AM 2018 91946 A
AM 2018 91955 A

2
AM 90419 A
AM 90932 A
AM 90933 A
AM 91036 A
AM 91535 A
AM 91628 A
AM 91637 A
AM 91667 A
AM 91754 A
AM 91757 A
AM 91759 A
AM 91803 A
AM 91811 A
AM 91815 A
AM 91845 A
AM 91850 A
AM 91852 A
AM 91856 A
AM 91878 A
AM 91921 A
AM 91946 A
AM 91955 A

1
AM 2018 91956 A
AM 2018 91958 A
AM 2018 91960 A
AM 2018 91961 A
AM 2018 91978 A
AM 2018 91986 A
AM 2018 91989 A
AM 2018 92007 A
AM 2018 92025 A
AM 2018 92026 A
AM 2018 92027 A
AM 2018 92075 A
AM 2018 92076 A
AM 2018 92114 A
AM 2018 92115 A
AM 2018 92116 A
AM 2018 92117 A
AM 2018 92118 A
AM 2018 92119 A
AM 2018 92166 A
AM 2018 92175 A
AM 2018 92254 A
AM 2018 92283 A
AM 2018 92306 A
AM 2018 92338 A
AM 2018 92340 A
AM 2018 92341 A

#1 2018 01 10

2
AM 91956 A
AM 91958 A
AM 91960 A
AM 91961 A
AM 91978 A
AM 91986 A
AM 91989 A
AM 92007 A
AM 92025 A
AM 92026 A
AM 92027 A
AM 92075 A
AM 92076 A
AM 92114 A
AM 92115 A
AM 92116 A
AM 92117 A
AM 92118 A
AM 92119 A
AM 92166 A
AM 92175 A
AM 92254 A
AM 92283 A
AM 92306 A
AM 92338 A
AM 92340 A
AM 92341 A

87

sistemuri saZieblebi

1
AM 2018 92359 A
AM 2018 92363 A
AM 2018 92365 A
AM 2018 92367 A
AM 2018 92368 A
AM 2018 92369 A
AM 2018 92370 A
AM 2018 92371 A
AM 2018 92372 A
AM 2018 92373 A
AM 2018 92374 A
AM 2018 92376 A
AM 2018 92377 A
AM 2018 92378 A
AM 2018 92385 A

2
AM 92359 A
AM 92363 A
AM 92365 A
AM 92367 A
AM 92368 A
AM 92369 A
AM 92370 A
AM 92371 A
AM 92372 A
AM 92373 A
AM 92374 A
AM 92376 A
AM 92377 A
AM 92378 A
AM 92385 A

1
AM 2018 92470 A
AM 2018 92483 A
AM 2018 92488 A
AM 2018 92497 A
AM 2018 92708 A
AM 2018 92711 A
AM 2018 92713 A
AM 2018 92715 A
AM 2018 92716 A
AM 2018 92720 A
AM 2018 92721 A
AM 2018 92725 A
AM 2018 92726 A
AM 2018 92731 A
AM 2018 93608 A

2
AM 92470 A
AM 92483 A
AM 92488 A
AM 92497 A
AM 92708 A
AM 92711 A
AM 92713 A
AM 92715 A
AM 92716 A
AM 92720 A
AM 92721 A
AM 92725 A
AM 92726 A
AM 92731 A
AM 93608 A

ganacxadis gamoqveynebis nomris saZiebeli saqonlisa
da/an momsaxurebis klasis mixedviT

88

2

1
5
5
5
5
5

2
AM 2018 92371 A
AM 2018 92372 A
AM 2018 92373 A
AM 2018 92374 A
AM 2018 92376 A

AM 2018 91845 A
AM 2018 91852 A
AM 2018 90419 A
AM 2018 92497 A
AM 2018 91956 A
AM 2018 91754 A
AM 2018 91757 A
AM 2018 91759 A
AM 2018 91845 A
AM 2018 91958 A
AM 2018 91960 A
AM 2018 91961 A
AM 2018 91978 A
AM 2018 91986 A
AM 2018 91989 A
AM 2018 92025 A
AM 2018 92026 A
AM 2018 92027 A
AM 2018 92075 A
AM 2018 92076 A
AM 2018 92283 A
AM 2018 92306 A
AM 2018 92340 A
AM 2018 92341 A
AM 2018 92359 A
AM 2018 92365 A
AM 2018 92367 A
AM 2018 92368 A
AM 2018 92369 A
AM 2018 92370 A

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
9
9
9
9
11
11
15
16
16
16
16
16
16
21

AM 2018 92377 A
AM 2018 92378 A
AM 2018 92385 A
AM 2018 92497 A
AM 2018 92708 A
AM 2018 92711 A
AM 2018 92713 A
AM 2018 92715 A
AM 2018 92716 A
AM 2018 92720 A
AM 2018 92721 A
AM 2018 92725 A
AM 2018 92726 A
AM 2018 92731 A
AM 2018 91637 A
AM 2018 91628 A
AM 2018 91946 A
AM 2018 92254 A
AM 2018 92470 A
AM 2018 93608 A
AM 2018 91628 A
AM 2018 92470 A
AM 2018 92470 A
AM 2018 91535 A
AM 2018 91856 A
AM 2018 92114 A
AM 2018 92115 A
AM 2018 92254 A
AM 2018 93608 A
AM 2018 92254 A

saqonlisa da/an
momsaxurebis
klasi
(511)

ganacxadis
gamoqveynebis
nomeri
(260)

1
1
1
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

#1 2018 01 10

sistemuri saZieblebi

1
21
21
22
22
25
25
25
26
26
28
28
28
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
35

2
AM 2018 92497 A
AM 2018 93608 A
AM 2018 92254 A
AM 2018 93608 A
AM 2018 92254 A
AM 2018 92497 A
AM 2018 93608 A
AM 2018 92254 A
AM 2018 93608 A
AM 2018 91856 A
AM 2018 92114 A
AM 2018 92115 A
AM 2018 91036 A
AM 2018 91815 A
AM 2018 91850 A
AM 2018 91878 A
AM 2018 91921 A
AM 2018 91955 A
AM 2018 92007 A
AM 2018 92116 A
AM 2018 92117 A
AM 2018 92118 A
AM 2018 92119 A
AM 2018 92166 A
AM 2018 92363 A
AM 2018 92488 A
AM 2018 91811 A

1
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
37
38
38
38
39
41
41
41
41
41
42
42
43

2
AM 2018 91856 A
AM 2018 92175 A
AM 2018 92254 A
AM 2018 92470 A
AM 2018 92483 A
AM 2018 92497 A
AM 2018 93608 A
AM 2018 91535 A
AM 2018 91667 A
AM 2018 91803 A
AM 2018 91811 A
AM 2018 92254 A
AM 2018 92338 A
AM 2018 93608 A
AM 2018 91637 A
AM 2018 90932 A
AM 2018 90933 A
AM 2018 91535 A
AM 2018 91803 A
AM 2018 90932 A
AM 2018 90933 A
AM 2018 91535 A
AM 2018 91856 A
AM 2018 92488 A
AM 2018 91535 A
AM 2018 91803 A
AM 2018 92483 A

daCqarebuli proceduriT registrirebuli sasaqonlo niSnis
nomris saZiebeli saqonlisa da/an momsaxurebis klasis mixedviT
saqonlisa da/an
momsaxurebis klasi
(511)
11
30
35
39
41
41
42
44

daCqarebuli proceduriT
registrirebuli sasaqonlo
niSnis nomeri
(111)
M 2018 29272 R
M 2018 29206 R
M 2018 29207 R
M 2018 29207 R
M 2018 29208 R
M 2018 29209 R
M 2018 29209 R
M 2018 29209 R
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samrewvelo sakuTrebis
oficialuri biuleteni
1(485)
biuletenebis qarTuli da inglisurenovani gamocemebis eleqtronuli versiis gacnoba
SesaZlebelia saqpatentis vebgverdze (www.sakpatenti.org.ge).

SeniSvna:

biuletenebSi gamoqveynebuli obieqtebis zusti gamosaxulebebi ixileT saqpatentis
vebgverdze ganTavsebul eleqtronul versiaSi.

mTavari redaqtori:
koreqtori:
damkabadonebeli:
poligrafiuli jgufi:

n. bebriSvili
l. Wanturia
m. ordeniZe
q. svaniZe
m. meCitiSvili
i. gogolaSvili
l. doliZe

xelmowerilia gamosacemad: 2018 01 09
tiraJi: 25
SekveTa #1

saTao ofisi: 3300 q. mcxeTa, antioqiis q. #5; faqsi: (+995 32) 2252531
0179 q. Tbilisi, nino ramiSvilis q. #4; tel.: (+995 32) 2252533
info@sakpatenti.org.ge
www.sakpatenti.org.gov.ge

